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Słubice, 17 grudnia 2020 r. 

Zawiadomienie o wyborze oferty 

ZP.271.28.2020.PG 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na montaż pokrycia dachowego z płyt falistych PCW 
nad ciągami pieszych bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach wraz z orynnowaniem 

istniejących pawilonów handlowych. 

 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej Pzp, informuję, że została 

zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego propozycja komisji przetargowej o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w wyżej wymienionym postępowaniu.  

REJ- Karolina Biedulska-Makuch. 

ul. Słoneczna 2 

69-110 Rzepin. 

Uzasadnienie: 

 W postępowaniu złożono następujące oferty: 

Nr 
oferty 

Wykonawca Cena oferty brutto 
/ ilość punktów 

Okres udzielonej 
gwarancji / ilość 

punktów 

Łączna cena 
brutto 

1 REJ Karolina Biedulska-Makuch 
ul. Słoneczna 2 
69-100 Rzepin 

177 120 zł 72 miesiące 100,00 pkt. 

60,00 pkt. 40,00 pkt. 

2 Elektromic Instalatorstwo 
Elektryczne Michał Rembacz 
ul. Karola Szymanowskiego 12 
62-030 Luboń 

134 800 zł 72 miesiące Oferta odrzucona 

3 P.H.U. „KASIO” 
Mariola Krynicka 
ul. Elizy Orzeszkowej 52 
69-110 Rzepin 

98 400 zł 72 miesiące Oferta odrzucona 

Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę z ceną brutto 177 120 zł. Oferta 
nie podlega odrzuceniu, spełniła warunki SIWZ i uzyskała największą łączną ilość punktów 
100,00. 

Jednocześnie, zgodnie  z art. 92 ust 1 pkt 3 informuję, że Zamawiający odrzucił oferty 
niżej wymienionych Wykonawców: 

a) Elektromic Instalatorstwo Elektryczne Michał Rembacz, ul. Karola Szymanowskiego 12, 
62-030 Luboń. 

b) P.H.U. „KASIO”, Mariola Krynicka, ul. Elizy Orzeszkowej 52, 69-110 Rzepin. 

Uzasadnienie: 
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Podstawa prawna:  

Art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)– zwanej dalej Pzp. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie 
udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami 
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. Natomiast zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca 
ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Wymienieni Wykonawcy zostali wezwani do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia 
dowodów, dotyczących wyliczenia zaoferowanych cen. Wykonawcy złożyli oświadczenia, że 
oferty zostały niedoszacowane. Przedstawione wyjaśnienia potwierdzają, że oferty zawierają 
rażąco niską cenę i w związku z tym zostały odrzucone zgodnie wymienionymi 
przesłankami. 

Z up. Burmistrza 
Paweł Grudzień 

Główny specjalista ds. 
zamówień publicznych 

(podpis w oryginale) 
 


