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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

ORAZ O ODRZUCENIU OFERT 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg na terenie 

gminy Biesiekierz w zakresie oświetlenia drogowego; zadanie nr GSTiK.K.261.1.2022 

Zamawiający – Gminne Służby Techniczne i Komunalne w Biesiekierzu, działając 

w oparciu o art. 255 pkt 3 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, zwiększa kwotę, którą 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr II, III i IV zamówienia do ceny 

najkorzystniejszych ofert, tj.: 

− część nr II - 10.033,16 zł brutto, 

− część nr III - 28.505,84 zł brutto, 

− część nr IV - 198.495,01 zł brutto. 

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 Pzp Zamawiający zawiadamia, że w wyniku 

przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejsze w częściach od nr I do nr V 

zamówienia wybrano oferty złożone przez Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk z siedzibą 

w Karlinie. 

 
Uzasadnienie wyboru 

Oferta złożona na części od nr I do nr V przez Wykonawcę spełnia wszystkie wymogi 

określone przepisami ustawy, jej treść odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia 

oraz została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny oferty, 

uzyskując największą liczbę punktów. 

Wykaz ofert niepodlegających odrzuceniu: 

Numer 

części 

Numer 

oferty 

wg daty 

wpływu 

Nazwa i adres wykonawcy Kryterium  

Cena  - 60% 

Kryterium  

Przedłużenie terminu 

gwarancji – 40% 

Łączna liczba 

punktów 

I 
2 Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk 

ul. Chopina 8, 78-230 Karlino 

60,00 40,00 100,00 

II 
2 Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk 

ul. Chopina 8, 78-230 Karlino 
60,00 40,00 100,00 

III 
2 Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk 

ul. Chopina 8, 78-230 Karlino 
60,00 40,00 100,00 
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IV 
2 Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk 

ul. Chopina 8, 78-230 Karlino 
60,00 40,00 100,00 

V 
2 Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk 

ul. Chopina 8, 78-230 Karlino 
60,00 40,00 100,00 

 

INFORMACJA O ODRZUCONYCH OFERTACH 

W toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiający odrzucił oferty następujących Wykonawców: 

Numer 

części 

Numer 

oferty 

Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawcy 

I 1 ELEKTROWOLT Łukasz Prokopowicz 

ul. Malinowa 66/2, 78 – 100 Zieleniewo 

II 1 ELEKTROWOLT Łukasz Prokopowicz 
ul. Malinowa 66/2, 78 – 100 Zieleniewo 

III 1 ELEKTROWOLT Łukasz Prokopowicz 
ul. Malinowa 66/2, 78 – 100 Zieleniewo 

 

Uzasadnienie odrzucenia ofert 

Każda z ofert częściowych Wykonawcy ELEKTROWOLT Łukasz Prokopowicz podlega odrzuceniu 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 63 Pzp.  

Wykonawca złożył formularz ofertowy, który jest cyfrowym odwzorowaniem papierowej oferty 

wypełnionej i podpisanej ręcznie (skan oferty), stanowiącą zatem dokument elektroniczny. Plik 

ten nie został jednak podpisany elektronicznym podpisem. Kwestie związane z opatrywaniem 

ofert podpisem elektronicznym reguluje art. 63 Pzp. Zgodnie z tym przepisem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oferta złożona za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzona właściwym podpisem. Podpis może 

zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów 

elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu, 

np. tylko w formularzu ePUAP, nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą  

i w takiej sytuacji podlega ona odrzuceniu. 

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca nie złożył podpisu ani na pliku z ofertą,  

ani na paczce plików. Podpis został złożony przez Wykonawcę jedynie na formularzu 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty, a tym samym nie może wywierać skutków w odniesieniu 

do złożonej za jego pomocą oferty Wykonawcy. W związku z powyższym oferta podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 

ustawy Pzp. 
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