
Świedziebnia, 2014 – 12 – 23 

 

ZP.271.5.2014  

 

 

                                                                                               wg rozdzielnika                                                                       

 

                                                                                              

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.5.2014 w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Modernizację 5 oddziałów przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowych w 

Gminie Świedziebnia”.  

 

 

Gmina Świedziebnia działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych
1
 (zwana dalej ustawą Pzp) informuje, że w ww. postępowaniu na 

Wykonawców zostały wybrane firmy: 

 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – Sprzęt AGD 

 

Oferta nr 4 

Przedsiębiorstwo Handlowe  

„PRO – HAND” s.c. 

ul. Wieczorka 2a/107  

41 – 200 Sosnowiec 

- cena brutto oferty:  3 916,32 złotych  

- punktacja w kryterium cena: 100 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ, jest najtańszą złożoną ofertą nie podlegającą 

odrzuceniu, wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

 

Zestawienie złożonych ofert dla CZĘŚCI I: 

 

Oferta nr 3 

    Heljos Sp. z o.o. 

    ul. Brzeska 172 

    21-500 Biała Podlaska 

- cena brutto oferty: 4 002,00 zł 

- punktacja w kryterium cena: 98 pkt 

 

Oferta nr 4  

Przedsiębiorstwo Handlowe  

„PRO – HAND” s.c. 

ul. Wieczorka 2a/107 

                                                 
1 Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. 



41 – 200 Sosnowiec 

–  cena brutto oferty:  3 916,32 złotych  

–  punktacja w kryterium cena: 100 pkt. 

 

Oferta nr 5 

    PHPU ZUBER 

    Andrzej Zuber 

    ul. Krakowska 29C 

    50-424 Wrocław 

- cena brutto oferty: 3 997,50 zł 

- punktacja w kryterium cena: 98 pkt 

 

 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA- Sprzęt RTV 

 

Oferta nr 3   

Heljos Sp. z o.o. 

ul. Brzeska 172 

21-500 Biała Podlaska 

– cena brutto oferty: 7 969,00 złotych  

– punktacja w kryterium cena: 100 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ, jest najtańszą złożoną ofertą nie podlegającą 

odrzuceniu, wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

 

Zestawienie złożonych ofert dla CZĘŚCI II: 

 

Oferta nr 1  

LINGUA  

Nauczanie Języków Obcych 

Mariusz Jaskulski 

ul. Mrozowskiego 7/1  

27-200 Starachowice 

- cena brutto oferty: 11 439,00 zł 

 

OFERTA ODRZUCONA 

Gmina Świedziebnia działając zgodnie z  art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp informuje, iż  oferta 

Wykonawcy LINGUA Nauczanie Języków Obcych, Mariusz Jaskulski, ul. Mrozowskiego 7/1, 27-

200 Starachowice dla części II zamówienia, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 

Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie:  

Dnia 5 grudnia 2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w terminie do 11 grudnia 2014 r. Dla części II Zamawiający żądał informacji 

potwierdzających, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom zamawiającego, tj. nr 

katalogowe i modele produktów, nazwę producenta bądź karty katalogowe produktów, ponadto dla 



części II brakowało w tabeli informacji na temat uchwytu ściennego w oddziałach SP Świedziebnia 

0A, SP Świedziebnia 0B i SP Michałki, ponadto w dla części II w tabeli dla SP Świedziebnia 0A, SP 

Świedziebnia 0B, SP Janowo, SP Michałki nie odnaleziono w specyfikacji podanego modelu radia, 

możliwości obsługi kart pamięci.  

Wykonawca do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu tj. do 11.12.2014 r. do godz. 15.20 nie 

złożył żądanych wyjaśnień. 

W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o odrzuceniu złożonej oferty na część II. 

 

Oferta nr 3   

Heljos Sp. z o.o. 

ul. Brzeska 172 

21-500 ała Podlaska 

- cena brutto oferty: 7 969,00 złotych  

- punktacja w kryterium cena: 100 pkt. 

 

Oferta nr 5 

PHPU ZUBER 

Andrzej Zuber 

ul. Krakowska 29C 

50-424 Wrocław 

- cena brutto oferty: 8 573,10 zł 

- punktacja w kryterium cena: 93 pkt 

 

Oferta nr 8 

NEO – SYSTEM  

Marcin Krajewski 

ul. Podgórna 80b 

87 – 300 Brodnica 

- cena brutto oferty: 8 862,15 zł 

- punktacja w kryterium cena: 90 pkt 

 

 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – Sprzęt komputerowy 

 

Oferta nr 8 

NEO – SYSTEM  

Marcin Krajewski 

ul. Podgórna 80b 

87 – 300 Brodnica 

- cena brutto oferty: 97 238,88 zł 

- punktacja w kryterium cena: 100 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ, jest ofertą nie podlegającą odrzuceniu, 

wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

 



Zestawienie złożonych ofert dla CZĘŚCI III 

 

Oferta nr 1 

LINGUA  

Nauczanie Języków Obcych 

Mariusz Jaskulski 

ul. Mrozowskiego 7/1  

27-200 Starachowice 

- cena brutto oferty: 82 902,00 zł 

 

OFERTA ODRZUCONA 

Gmina Świedziebnia działając zgodnie z  art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  informuje, iż  oferta 

Wykonawcy LINGUA Nauczanie Języków Obcych, Mariusz Jaskulski, ul. Mrozowskiego 7/1, 27-

200 Starachowice  dla części III zamówienia, została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada 

treści SIWZ. 

Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie:  

Dnia 5 grudnia 2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w terminie do 11 grudnia 2014r. Zamawiający żądał informacji potwierdzających, że 

oferowane produkty odpowiadają wymaganiom zamawiającego, tj. nr katalogowe i modele 

produktów, nazwę producenta bądź karty katalogowe produktów. W części III zamówienia w tabeli 

dla SP Świedziebnia 0A, SP Świedziebnia 0B, SP Janowo, SP Zasady: brak jest informacji o 

komplecie oprogramowania, w tabeli dla SP Świedziebnia 0A,  SP Świedziebnia 0B oraz  SP Zasady 

brak jest informacji na temat uchwytu ściennego. 

Wykonawca do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu tj. do 11.12.2014 r. do godz. 

15.20 nie złożył żądanych wyjaśnień. 

Ponadto analiza złożonej oferty wykazała, że Wykonawca w części III zamówienia, wskazał 

produkty niezgodne z SIWZ. Zgodnie z kartą katalogową producenta CASIO oferowany projektor 

krótkoogniskowy XJ-M140 ma: 

-  kontrast na poziomie 1800:1,  

- urządzenie posiada współczynnik projekcji 1,64 – 2,46:1, 

- wyświetlanie tylko 60” z odległości 2m-3m, 

natomiast Zamawiający wymagał: 

 - kontrast 2000:1,   

- współczynnik projekcji 0,6: 1,  

- wyświetlanie  80” z odległości nie większej niż 1m.  

Ponadto oferowane urządzenie wielofunkcyjne firmy HP Color LaserJet Pro M176n jest nie zgodne 

z wymaganiami Zamawiającego.  

Oferowany produkt ma:  

- prędkość wydruku mono w/w urządzenia wynosi 16str./min, 

- prędkość wydruku w kolorze w/w urządzenia wynosi 4str./min, 

- rozdzielczość drukowania wynosi 600x600dpi, 

 natomiast Zamawiający wymagał:  

- prędkość wydruku mono 30str./min,  

- prędkość wydruku w kolorze 26str./min, 

- rozdzielczość drukowania wymagał 1200x600 dpi. 



W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o odrzuceniu złożonej oferty na część III. 

 

Oferta nr 5 

PHPU ZUBER 

Andrzej Zuber 

ul. Krakowska 29C 

50-424 Wrocław 

- cena brutto oferty: 102 360,60 zł 

- punktacja w kryterium cena: 95 pkt 

 

 

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA - Artykuły plastyczne i biurowe 

 

Gmina Świedziebnia informuje, że postępowanie w części IV zostaje unieważnione ponieważ nie 

wpłynęła żadna oferta. 

Podstawa prawna unieważnienia art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

 

CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA - Pomoce dydaktyczne – gry, zabawki, meble wypoczynkowe 

 

Oferta nr 7 

NOWA SZKOŁA 

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 

90-248 Łódź 

- cena brutto oferty: 48 051,00 zł  

- punktacja w kryterium cena: 100 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ, jest najtańszą złożoną ofertą nie podlegającą 

odrzuceniu, wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

 

Zestawienie złożonych ofert dla CZĘŚCI V: 

 

Oferta nr 1  

LINGUA  

Nauczanie Języków Obcych 

Mariusz Jaskulski 

ul. Mrozowskiego 7/1  

27-200 Starachowice 

- cena brutto oferty: 53 467,05 zł 

 

OFERTA ODRZUCONA 

Gmina Świedziebnia działając zgodnie z  art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp informuje, iż  oferta 

Wykonawcy LINGUA Nauczanie Języków Obcych, Mariusz Jaskulski, ul. Mrozowskiego 7/1, 27-

200 Starachowice dla części V zamówienia została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada 

treści SIWZ. 



Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie:  

Dnia 5 grudnia 2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w terminie do 11 grudnia 2014 r. Zamawiający żądał dla części V zamówienia 

informacji potwierdzających, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom zamawiającego, tj. 

nr katalogowe i modele produktów, nazwę producenta bądź karty katalogowe produktów. 

Wykonawca do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu tj. do 11.12.2014r. do godz. 

15.20 nie złożył żądanych wyjaśnień. 

W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o odrzuceniu złożonej oferty na część V. 

 

Oferta nr 7 

NOWA SZKOŁA 

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 

90-249 Łódź 

- cena brutto oferty: 48 051,00 zł  

- punktacja w kryterium cena: 100 pkt. 

 

 

CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA - Wyposażenie wnętrz – meble, dywany 

 

Oferta nr 6 

MOJE BAMBINO sp. z o.o. sp.k. 

ul. Graniczna 46 

93-428  Łódź 

- cena brutto oferty: 53 469,50 złotych  

- punktacja w kryterium cena: 100 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ, jest najtańszą złożoną ofertą nie podlegającą 

odrzuceniu, wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

 

Zestawienie złożonych ofert dla CZĘŚCI VI: 

 

Oferta nr 1  

LINGUA  

Nauczanie Języków Obcych 

Mariusz Jaskulski 

ul. Mrozowskiego 7/1  

27-200 Starachowice 

- cena brutto oferty: 57 744,47 zł 

 

OFERTA ODRZUCONA 

Gmina Świedziebnia działając zgodnie z  art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp informuje, iż  oferta 

Wykonawcy LINGUA Nauczanie Języków Obcych, Mariusz Jaskulski, ul. Mrozowskiego 7/1, 27-

200 Starachowice dla części VI zamówienia została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada 

treści SIWZ. 



Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie:  

Dnia 5 grudnia 2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w terminie do 11 grudnia 2014 r. Zamawiający żądał dla części VI zamówienia 

informacji potwierdzających, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom zamawiającego, tj. 

nr katalogowe i modele produktów, nazwę producenta bądź karty katalogowe produktów.  

Wykonawca do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu tj. do 11.12.2014r. do godz. 15.20 nie 

złożył żądanych wyjaśnień. 

W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o odrzuceniu złożonej oferty na części VI. 

 

Oferta nr 6 

MOJE BAMBINO sp. z o.o. sp.k. 

ul. Graniczna 46 

93-428 Łódź 

- cena brutto oferty: 53 469,50 zł  

- punktacja w kryterium cena: 100 pkt. 

 

 

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA – Wyposażenie łazienki 

 

Gmina Świedziebnia informuje, że postępowanie w części VII zostaje unieważnione ponieważ nie 

złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.  

Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

Zestawienie złożonych ofert dla CZĘŚCI VII: 

 

Oferta nr 2 

MAX – MED 

Zakład Usługowo – Handlowy 

Marcin Murzyn 

ul. Pomorska 49 

84 – 252 Orle 

- cena brutto oferty: 6 485,79 złotych  

 

OFERTA ODRZUCONA 

Gmina Świedziebnia działając zgodnie z  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp informuje, iż  oferta 

Wykonawcy MAXMED, Zakład Usługowo – Handlowy, Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84 – 252 

Orle dla części VII, została odrzucona  ponieważ  jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 

Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Uzasadnienie:  

Dnia 5 grudnia 2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w terminie do 11 grudnia 2014 r. Wykonawca w tabeli dla części VII  zamówienia w 

Szkole Podstawowej w Zasadach nie wskazał żadnej nazwy proponowanego towaru.  

W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o odrzuceniu oferty  na część VII. 

 

Oferta nr 5 



PHPU ZUBER 

Andrzej Zuber 

ul. Krakowska 29C 

50-424 Wrocław 

- cena brutto oferty: 5 313,60 zł 

 

OFERTA ODRZUCONA 

Gmina Świedziebnia działając zgodnie z  art.   89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp informuje, iż  oferta 

Wykonawcy PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50 – 424 Wrocław została dla 

części VII została  odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 

Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Uzasadnienie:  

Dnia 5 grudnia 2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty w terminie do 11 grudnia 2014 r. Zamawiający żądał dla części VII zamówienia 

informacji potwierdzających, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom zamawiającego, tj. 

nr katalogowe i modele produktów, nazwę producenta bądź karty katalogowe. Wykonawca do 

wyznaczonego terminu przez Zamawiającego nie złożył żądanych wyjaśnień.  

W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o odrzuceniu oferty na części VII. 

 

 

CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA – Wyposażenie kuchni i utrzymanie czystości 

 

Gmina Świedziebnia informuje, że postępowanie w części VIII zostaje unieważnione ponieważ nie 

złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.  

Podstawa prawna unieważnienia art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

Zestawienie złożonych ofert dla CZĘĆI VIII: 

 

Oferta nr 5 

PHPU ZUBER 

Andrzej Zuber 

ul. Krakowska 29C 

50-424 Wrocław 

- cena brutto oferty: 787,20 zł 

 

OFERTA ODRZUCONA 

Gmina Świedziebnia działając zgodnie z  art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp informuje, iż  oferta 

Wykonawcy PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50 – 424 Wrocław została dla 

części VIII zamówienia odrzucona X ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 

Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Uzasadnienie:  

Dnia 5 grudnia 2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty w terminie do 11 grudnia 2014 r. d. Zamawiający żądał dla części VIII zamówienia 

informacji potwierdzających, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom zamawiającego, tj. 

nr katalogowe i modele produktów, nazwę producenta bądź karty katalogowe. Wykonawca do 

wyznaczonego terminu przez Zamawiającego nie złożył żądanych wyjaśnień. 



W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o odrzuceniu oferty na części VIII. 

 

 

CZĘŚĆ IX ZAMÓWIENIA – Place zabaw 

 

Gmina Świedziebnia informuje, że postępowanie w części IX zostaje unieważnione ponieważ nie 

wpłynęła żadna oferta. 

Podstawa prawna unieważnienia art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

 

CZĘŚĆ X ZAMÓWIENIA - Rolety 

 

Gmina Świedziebnia informuje, że postępowanie w części X zostaje unieważnione ponieważ nie 

złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.  

Podstawa prawna unieważnienia art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

Zestawienie złożonych ofert dla CZĘŚCI X: 

 

Oferta nr 1  

LINGUA  

Nauczanie Języków Obcych 

Mariusz Jaskulski 

ul. Mrozowskiego 7/1  

27-200 Starachowice 

- cena brutto oferty: 4 182,00 zł 

 

OFERTA ODRZUCONA 

Gmina Świedziebnia działając zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp informuje, iż  oferta 

Wykonawcy LINGUA Nauczanie Języków Obcych, Mariusz Jaskulski, ul. Mrozowskiego 7/1, 27-

200 Starachowice dla części X zamowienia została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada 

treści SIWZ. 

Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie:  

Dnia 5 grudnia 2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w terminie do 11 grudnia 2014 r.. Zamawiający żądał dla części X zamówienia 

informacji potwierdzających, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom zamawiającego, tj. 

nr katalogowe i modele produktów, nazwę producenta bądź karty katalogowe produktów. 

Wykonawca do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu tj. do 11.12.2014 r. do godz. 

15.20 nie złożył żądanych wyjaśnień. 

W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o odrzuceniu złożonej oferty na część X. 

 

Oferta nr 2 

MAX – MED 

Zakład Usługowo – Handlowy 

Marcin Murzyn 

ul. Pomorska 49 



84 – 252 Orle 

- cena brutto oferty: 2 667,87 złotych  

 

OFERTA ODRZUCONA 

Gmina Świedziebnia działając zgodnie z  art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp informuje, iż  oferta 

Wykonawcy MAXMED, Zakład Usługowo – Handlowy, Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84 – 252 

Orle dla części X zamówienia została odrzucona  ponieważ  jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 

Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Uzasadnienie:  

Dnia 5 grudnia 2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w terminie do 11 grudnia 2014 r. Zamawiający żądał dla części X zamówienia 

informacji potwierdzających, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, tj. 

nr katalogowe i modele produktów, nazwę producenta bądź karty katalogowe. 

Wykonawca do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu tj. do 11.12.2014 r. do godz. 15.20 nie 

złożył żądnych wyjaśnień. 

W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o odrzuceniu oferty  na wszystkie część X. 

 

Oferta nr 5 

PHPU ZUBER 

Andrzej Zuber 

ul. Krakowska 29C 

50-424 Wrocław 

- cena brutto oferty: 787,20 zł 

 

OFERTA ODRZUCONA 

Gmina Świedziebnia działając zgodnie z  art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp informuje, iż  oferta 

Wykonawcy PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50 – 424 Wrocław została dla 

części X zamówienia odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 

Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Uzasadnienie:  

Dnia 5 grudnia 2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty w terminie do 11 grudnia 2014r. Zamawiający żądał dla części X zamówienia 

informacji potwierdzających, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom zamawiającego, tj. 

nr katalogowe i modele produktów, nazwę producenta bądź karty katalogowe. Wykonawca do 

wyznaczonego terminu przez Zamawiającego nie złożył żądanych wyjaśnień. 

W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o odrzuceniu oferty na części X. 

 

 

 Jednocześnie Zamawiając informuje, że umowa o udzielenie zamówienia może zostać 

zawarta: 

a) w częściach II, III, V, VI,  zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. po upływie 5 dni od 

przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  

b) w części I, zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, tj. przed upływem terminu o którym mowa wyżej 

w pkt b. 

 



Wybrani wykonawcy zostaną poinformowani o dacie i miejscu podpisania umów w późniejszym 

terminie. 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

                                                                                                     

                    

 

            Wójt  

/-/ Szymon Zalewski 

     

 

Rozdzielnik: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

2. Zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego 

3. Zawiadomienie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego 

 

 


