
 
 

 

 

 

Projekt pn. „Mieszkanie treningowe PSONI Koło  w Jarosławiu” 
 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  Biuro projektu: 
z Niepełnosprawnością Intelektualną  37-500 Jarosław 
Koło w Jarosławiu  ul. Wilsona 6b 

Zamawiający:                  Jarosław, dnia 04.01.2021 r. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Jarosławiu 

ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław 

tel: 16 6215378  fax: 16 6210243 

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, 

którego przedmiotem są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku 

mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Zamkowej 3c, 37-500 Jarosław, znak sprawy: 

PSONI/DP/2131-14/2982/20. 

 

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający: 

  

 wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:  

Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Pacuła, Tuczempy 326, 37-514 Munina, 
cena oferty – 95 526,83 zł 

 

Uzasadnienie: 

Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazał brak 

podstaw do wykluczenia, a oferta tego Wykonawcy jest zgodna z treścią zapytania ofertowego 

oraz nie podlega odrzuceniu. W oparciu o ustalone kryterium oceny ofert, tj. cena – 100% oferta 

uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt spośród złożonych ofert niepodlegających 

odrzuceniu. 

 

 na podstawie rozdz. IX ust.1 pkt 8 w zw. z art.78 § 1 kc, odrzucił ofertę Wykonawcy:  

Firma Remontowo – Budowlana BIG-BUD Robert Jaremko, Laszki 117, 37-543 

Laszki 

 

Uzasadnienie: 

Do Zamawiającego wpłynęła oferta firmy Remontowo – Budowlanej BIG-BUD Robert 

Jaremko, Laszki 117, 37-543 Laszki, w postaci elektronicznej, przy użyciu portalu 

internetowego Baza konkurencyjności. 

Oferta ta została złożona w sposób niezgodny z zapisami zapytania ofertowego – rozdział X. 

Zgodnie z pkt. 5 i 6 ww. rozdziału, Wykonawca zobowiązany był do złożenia oferty w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanej przez osobę/osoby uprawnioną do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub 

udzielonym pełnomocnictwem. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert za 

pośrednictwem Bazy konkurencyjności. 

W związku z faktem, że Wykonawca przesłał ofertę w formie skanu, drogą elektroniczną, 

Zamawiający ma obowiązek odrzucenia oferty złożonej bez zachowania formy pisemnej. 

Oferta złożona z naruszeniem przepisów o formie jest bowiem nieważna na podstawie 

odrębnych przepisów, tj. przepisów Kodeksu cywilnego, określających skutki niezachowania 

formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.  
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Dla zachowania formy pisemnej czynności prawnej, przepis art.78 § 1 kc wymaga złożenia 

własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Zatem złożenie 

oferty w kopii, skanie lub niepodpisanej własnoręcznie jest uchybieniem nieusuwalnym 

i stanowi o niezachowaniu, wymaganej, pod rygorem nieważności formy złożenia oferty, 

a w konsekwencji o nieważności złożonej oferty. 

 

 na podstawie rozdz. IX ust.1 pkt 1, odrzucił ofertę Wykonawcy:  

Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica 

Uzasadnienie: 

Zamawiający wymagał, by w złożonym wraz z ofertą kosztorysie ofertowym, Wykonawca 

zaoferował i wycenił, zgodnie z pozycją 1.5 przedmiaru robót – „ Malowanie farbami starych 

tynków – farby wielobarwne lateksowe, 2-krotne, sufity ściany”. 

W złożonym kosztorysie ofertowym Wykonawca zaoferował: w pozycji 5 d.1 – „Dwukrotne 

malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, obmiar = 966.300 

m2”. 

Zaoferowanie innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego stanowi niezgodność 

treści oferty w stosunku do wymagań zapytania ofertowego. Doprowadzenie treści oferty do 

zgodności z zapytaniem ofertowym wymagałoby poprawienia zarówno materiału (rodzaj 

farby), jak i określenia właściwej, oferowanej przez Wykonawcę ceny tego materiału.  

 

 na podstawie rozdz. IX ust.1 pkt 1, odrzucił ofertę Wykonawcy:  

37-543 Laszki 181A 

Uzasadnienie: 

Zamawiający wymagał, by w złożonym wraz z ofertą kosztorysie ofertowym, Wykonawca 

zaoferował i wycenił: 

-  zgodnie z pozycją 1.12 przedmiaru robót – „obrzeża betonowe, palisada pochylni - analogia”; 

- zgodnie z pozycją 1.15 przedmiaru robót – „obrzeża betonowe, palisada schodów – analogia”. 

W złożonym kosztorysie ofertowym Wykonawca zaoferował: w pozycji 1.12 – obrzeża 

betonowe, palisada pochylni – analogia” obrzeża trawnikowe betonowe 75x20x6 cm zamiast 

wymaganych obrzeży betonowych w formie palisad oraz w pozycji 1.15 – „ obrzeża betonowe, 

palisada schodów – analogia” obrzeża trawnikowe betonowe 75x20x6 cm zamiast 

wymaganych obrzeży betonowych w formie palisad. 

Zaoferowanie innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego stanowi niezgodność 

treści oferty w stosunku do wymagań zapytania ofertowego. Doprowadzenie treści oferty do 

zgodności z zapytaniem ofertowym wymagałoby poprawienia zarówno materiału, jak 

i określenia właściwej, oferowanej przez Wykonawcę ceny tego materiału.  
 

 na podstawie rozdz. IX ust.1 pkt 1, odrzucił ofertę Wykonawcy: 

Wola Węgierska 26, 37-560 Pruchnik  

Zamawiający wymagał, by w złożonym wraz z ofertą kosztorysie ofertowym, Wykonawca 

zaoferował i wycenił: 

-  zgodnie z pozycją 1.12 przedmiaru robót – „obrzeża betonowe, palisada pochylni - analogia”; 

- zgodnie z pozycją 1.15 przedmiaru robót – „obrzeża betonowe, palisada schodów – analogia”. 

W złożonym kosztorysie ofertowym Wykonawca zaoferował: w pozycji 1.12 – obrzeża 

betonowe, palisada pochylni – analogia” obrzeża betonowe 20x6 cm zamiast wymaganych 

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel 

Firma Handlowo – Usługowa PAKBUD Grzegorz Pakosz 

EL-PER Łukasz Korytko 
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obrzeży betonowych w formie palisad oraz w pozycji 1.15 – „ obrzeża betonowe, palisada 

schodów – analogia” obrzeża betonowe 20x6 cm zamiast wymaganych obrzeży betonowych 

w formie palisad. 

Zaoferowanie innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego stanowi niezgodność 

treści oferty w stosunku do wymagań zapytania ofertowego. Doprowadzenie treści oferty do 

zgodności z zapytaniem ofertowym wymagałoby poprawienia zarówno materiału, jak 

i określenia właściwej, oferowanej przez Wykonawcę ceny tego materiału.  
 

 

Streszczenie oceny i porównania ofert 

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr oferty 

Nazwa (firma) lub nazwisko i imię oraz adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

(kryterium ceny) 

waga 100 % 
1 Firma Remontowo – Budowlana DAMIANEXBUD Damian Piątek 

Mirocin 379, 37-200 Przeworsk 
85,40 

2 Firma Handlowo – Usługowa PAKBUD Grzegorz Pakosz 

37-543 Laszki 181A 
Oferta odrzucona 

3 Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Pacuła 

Tuczempy 326, 37-514 Munina 
100 

4 EL-PER Łukasz Korytko 

Wola Węgierska 26, 37-560 Pruchnik 
Oferta odrzucona 

5 Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy „GŁAZ-POL” Jan 

Głazowski 

ul. Podkarpacka 2/4, 35-082 Rzeszów 
56,92 

6 Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel 

Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica 
Oferta odrzucona 

7 Firma Remontowo – Budowlana BIG-BUD Robert Jaremko 

37-543 Laszki 117 
Oferta odrzucona 


