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Informuje 
o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:   
 

Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na potrzeby Urzędu Miejskiego  
w Zawadzkiem i gminnych jednostek organizacyjnych oraz reprezentowanie gminy Zawadzkie 

przed sądami powszechnymi 
 

 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  [tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.] informuję, że w postępowaniu przetargowym 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług  
w zakresie doradztwa prawnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem i gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz reprezentowanie gminy Zawadzkie przed sądami 
powszechnymi 

 
 
do realizacji zamówienia wybrano ofertę: 
 
Kancelaria Adwokacka Adwokat Hanna Bajorek, z siedzibą przy ul. Henryka Pobożnego 1/11 
47-100 Strzelce Opolskie 
 
w cenie:  48.000,00 zł brutto 

 
Uzasadnienie wyboru: 

  
Wybrana oferta w wyniku oceny uzyskała 100 pkt. 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
 
Nr oferty:   1 
Nazwa wykonawcy:   Kancelaria Adwokacka Adwokat Hanna Bajorek, ul. Henryka 

Pobożnego 1/11, 47-100 Strzelce Opolskie 
 
Cena brutto oferty:  48.000,00 zł   
Liczba pkt w kryterium „CENA”: 60 
Liczba pkt w kryterium „Koszty zastępstwa procesowego”: 40 
Łączna ilość punktów:   100 pkt 
 
 
Nr oferty:   2 
Nazwa wykonawcy:   Konsorcjum firm: 1. Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Rolirad 

(Lider) 2. Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Rolirad (Partner 
konsorcjum) ul. Kazimierza Wielkiego 15/8a, 50-077 Wrocław 

 
Cena brutto oferty:  53.136,00 zł  
Liczba pkt w kryterium „CENA”: 54,20 
Liczba pkt w kryterium „Koszty zastępstwa procesowego”: 10 
Łączna ilość punktów:   64,20 pkt 
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Nr oferty:   3 
Nazwa wykonawcy:   Waszczuk i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych,  

ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów 
 
Cena brutto oferty:  88.560,00 zł 
Liczba pkt w kryterium „CENA”: 32,52 
Liczba pkt w kryterium „Koszty zastępstwa procesowego”: 40 
Łączna ilość punktów:   72,52 pkt 
 
 
 
Nr oferty:   4 
Nazwa wykonawcy:   Kuczyński, Iszczuk, Tokarska-Grzesik Kancelaria Radców 

Prawnych Spółka Partnerska, Plac Wolności 6, Piętro III,  
45-018 Opole 

 
Cena brutto oferty: 88.560,00 zł  
Liczba pkt w kryterium „CENA”: 32,52 
Liczba pkt w kryterium „Koszty zastępstwa procesowego”: 40 
Łączna ilość punktów:   72,52 pkt 
 
 
 
Nr oferty:   5 
Nazwa wykonawcy:   Adwokaci Zarębski, Zapotoczny, Boruszek, Konowalczuk Spółka 

Partnerska, ul. Kościuszki 17/7, 45-062 Opole 
 
Cena brutto oferty: 132.840,00 zł 
Liczba pkt w kryterium „CENA”: 21,68 
Liczba pkt w kryterium „Koszty zastępstwa procesowego”: 16 
Łączna ilość punktów:   37,68 pkt 
 
 
Nr oferty:   6 

Nazwa wykonawcy:   Kancelaria Adwokacka Aleksandra Supruniuk, pl. Teatralny 3/23, 

50-051 Wrocław 
 
Cena brutto oferty:        2.865,90 zł 
Liczba pkt w kryterium „CENA”: - 
Liczba pkt w kryterium „Koszty zastępstwa procesowego”: - 
Oferta została odrzucona. 
 
 
     
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 
 
W prowadzonym postepowaniu odrzucono ofertę nr 6 złożoną przez Kancelaria Adwokacka 
Aleksandra Supruniuk, pl. Teatralny 3/23, 50-051 Wrocław 
 
 
Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty: 
 
Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1  pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 ustawy z dnia  29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.] 
 
W dniu 28.12.2020 r. Wykonawca – Kancelaria Adwokacka Aleksandra Supruniuk, z siedzibą  
pl. Teatralny 3/23, 50-051 Wrocław,  złożył ofertę  do przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na potrzeby Urzędu 
Miejskiego w Zawadzkiem i gminnych jednostek organizacyjnych oraz reprezentowanie gminy 
Zawadzkie przed sądami powszechnymi. 



W dniu 28.12.2020 r. o godz. 10:15  dokonano otwarcia ofert jakie wpłynęły w niniejszym 
postępowaniu. 
 
W wyniku weryfikacji treści złożonych ofert ustalono, że całkowita cena oferty złożonej przez 
Wykonawcę - Kancelaria Adwokacka Aleksandra Supruniuk, z siedzibą pl. Teatralny 3/23,  
50-051 Wrocław jest  niższa o co najmniej 30% od wartości  zamówienia powiększonej o należny 
podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 
Wobec powyższego, działając w oparciu o zapisy art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ] w celu ustalenia 
czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający pismem  
z dnia 28.12.2020 r. (przekazanym Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 
29.12.2020 r.)  zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny w ofercie złożonej w dniu 28.12.2020 r. dot. realizacji zadania pod nazwą 
Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na potrzeby Urzędu Miejskiego  
w Zawadzkiem i gminnych jednostek organizacyjnych oraz reprezentowanie gminy Zawadzkie 
przed sądami powszechnymi. 
Zamawiający w ww. piśmie poinformował także Wykonawcę, że  oceniając wyjaśnienia, będzie brał 
pod uwagę obiektywne czynniki,  w szczególności w zakresie, o którym mowa w art. 90 ust. 1  
pkt 1) – 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Wyjaśnienia należało dokonać w terminie do dnia 30.12.2020 r. do godz. 14:00. 
 
Pismem z dnia 30.12.2020 r. przesłanym do Zamawiającego pocztą elektroniczną, Wykonawca 
odpowiedział na wezwanie.  
W przesłanym wyjaśnieniu Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu żadnych dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny w ofercie złożonej w dniu 28.12.2020 r. dot. realizacji zadania pod nazwą 
Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na potrzeby Urzędu Miejskiego  
w Zawadzkiem i gminnych jednostek organizacyjnych oraz reprezentowanie gminy Zawadzkie 
przed sądami powszechnymi, a jedynie wyjaśnił, iż przedstawiona w ofercie cena stanowi omyłkę  
pisarską, gdyż  dotyczy wynagrodzenia miesięcznego za świadczenie usług objętych postępowaniem. 
Zamawiający na podstawie złożonych wyjaśnień nie może przyjąć, iż cena zaoferowana w ofercie jest 
ceną miesięczną, gdyż fakt ten nie ma odzwierciedlenia w  formularzu ofertowym, a wręcz przeciwnie, 
Wykonawca w formularzu ofertowym oświadcza, że  cyt. „ oferuję/oferujemy realizację zamówienia  
w zakresie określonym w SIWZ za cenę ryczałtową. Zakres zamówienia określony w SIWZ  
obejmował świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na potrzeby Urzędu Miejskiego  
w Zawadzkiem i gminnych jednostek organizacyjnych oraz reprezentowanie gminy Zawadzkie przed 
sądami powszechnymi w okresie 12 miesięcy, to jest w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 
2021 r. 
Zamawiający nie może również przyjąć, iż jest to oczywista omyłka pisarska, gdyż wszystkie 
wyliczenia i zapisy ceny podane w ofercie  są poprawne. 
Wobec powyższego Zamawiający, po dokonaniu  oceny złożonych wyjaśnień stwierdził,  
że przedmiotowa oferta stanowi rażąco niską cenę, a Wykonawca nie złożył żadnych dokumentów  
i dowodów potwierdzających, że jest w stanie wykonać zamówienie za oferowaną cenę w całym 
okresie świadczenia usługi objętej zamówieniem. 
Biorąc powyższe pod uwagę, działając w oparciu o zapisy art. 89 ust 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3  
ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę 
Wykonawcy , która zawiera rażąco niską cenę, w stosunku do przedmiotu zamówienia.   
 
 
 
 
Przewidywany termin zawarcia umowy Zamawiający wyznacza na dzień  14.01.2021 r.  
 
 
 
 
Kopia: 
1 x a/a                                                                                                               B U R M I S T R Z  
                                                                                                                        
                                                                                                                         Mariusz Stachowski 


