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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: „Budowa 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Zawadzkie”  
– etap I – roboty budowlane 

        

 
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 z późn. zm.] informuję, że w postępowaniu przetargowym 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Budowa punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Zawadzkie” – etap I – roboty 

budowlane do realizacji zamówienia wybrano ofertę: 

 

 
 

 Wykonawcy:  FIRMA HANDLOWA „EURO-STANDARD” s.c.  Antoni Król, Andrzej Król 
z siedzibą ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole 

 
w cenie: 646.242,00 zł brutto 
 
Uzasadnienie wyboru:  Wybrana oferta  w wyniku oceny uzyskała 100 pkt. 
 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
 
Nr oferty:             1 

Nazwa wykonawcy:                  KAPIBARA  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Adres wykonawcy:                    ul. Floriana 7, 44-190 Knurów 

Cena brutto oferty:            970.444,44 zł 
Liczba pkt w kryterium „cena”: 39,95 
Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji”: 40 
Łączna ilość punktów: 79,95 
OFERTA ODRZUCONA 
 
 
Nr oferty:             2 

Nazwa wykonawcy:   FIRMA HANDLOWA „EURO-STANDARD” s.c.  
 Antoni Król, Andrzej Król 
Adres wykonawcy:                   ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole 
Cena brutto oferty:           646.242,00 zł 
Liczba pkt w kryterium „cena”: 60 
Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji”: 40 
Łączna ilość punktów: 100 
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Nr oferty:            3 

Nazwa wykonawcy:   Konsorcjum firm: 
 Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

PROFECTUS Sp. z o.o. 
 Członek Konsorcjum: Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski 
Adres wykonawcy:                    Lider Konsorcjum:  ul. Wiejska 8A, 47-143 Niezdrowice 
                                                 Członek konsorcjum: ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice 
Cena brutto oferty:           688.800,00 zł 
Liczba pkt w kryterium „cena”:56,29 
Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji”: 40 
Łączna ilość punktów: 96,29 
 
Nr oferty:             4 

Nazwa wykonawcy:   Konsorcjum firm: 
 Lider Konsorcjum: Zakład Budowlano-Remontowy Marian 

Gołąbek 
 Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

„BUDMUR” Kornelia Gołąbek 
Adres wykonawcy            ul. G. Morcinka 77  Chwostek, 42-714 Lisów 
Cena brutto oferty:           912.464,81 zł 
Liczba pkt w kryterium „cena”: 42,49 
Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji”: 40 
Łączna ilość punktów: 82,49 
OFERTA ODRZUCONA 
 
Nr oferty:             5 

Nazwa wykonawcy:   Arkadiusz Sykoś  
Adres wykonawcy:                   ul. Opolska 85 Radawie, 46-048 Zębowice 
Cena brutto oferty:           705.478,62 zł 
Liczba pkt w kryterium „cena”: 54,96 
Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji”: 40 
Łączna ilość punktów: 94,96 
OFERTA ODRZUCONA 
 

Przewidywany termin zawarcia umowy Zamawiający wyznacza na dzień  26.01.2021 r.  
 
 
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 
W prowadzonym  postępowaniu Zamawiający odrzucił następujące oferty: 
 
Nr oferty:             1 

Nazwa wykonawcy:                  KAPIBARA  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Adres wykonawcy:                    ul. Floriana 7, 44-190 Knurów 

 
Uzasadnienie odrzucenia oferty:  
W dniu 10.12.2020 r. Wykonawca – KAPIBARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
komandytowa, z siedzibą ul. Floriana 7, 44-190 Knurów,  złożył ofertę  do przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych dla gminy Zawadzkie” – etap I – roboty budowlane. 
W dniu 31.12.2020 r., działając w oparciu o zapisy art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ], Zamawiający 
pismem przekazanym Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej zwrócił się do Wykonawcy 
z wnioskiem  o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do 
zawarcia umowy w ww. postępowaniu, tj. o 17 dni – do dnia 26 stycznia 2021 r. 
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Pismo informujące o przedłużeniu terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą należało 
przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2021 r. do godz. 10:00. 
W odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, Wykonawca – KAPIBARA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą ul. Floriana 7, 44-190 Knurów, w dniu  
7 stycznia 2021 r.  drogą elektroniczną poinformował  Zamawiającego, że nie będzie przedłużać 
terminu związania ofertą w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest „Budowa punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Zawadzkie” – etap I – roboty 
budowlane. 
Biorąc powyższe pod uwagę, działając w oparciu o zapisy art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie 
wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na 
przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
 
 
Nr oferty:             4 

Nazwa wykonawcy:   Konsorcjum firm: 
 Lider Konsorcjum: Zakład Budowlano-Remontowy Marian 

Gołąbek 
 Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

„BUDMUR” Kornelia Gołąbek 
Adres wykonawcy            ul. G. Morcinka 77  Chwostek, 42-714 Lisów 
 
Uzasadnienie odrzucenia oferty:  
W dniu 11.12.2020 r. Wykonawca – Konsorcjum firm: Zakład Budowlano-Remontowy Marian 
Gołąbek – Lider Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BUDOMUR” Kornelia 
Gołąbek – Partner konsorcjum, z siedzibą ul. Gustawa Morcinka 47 Chwostek, 42-714 Lisów,   
złożył ofertę  do przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Budowa punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Zawadzkie” – etap I – roboty 
budowlane. 
W dniu 31.12.2020 r., działając w oparciu o zapisy art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ], Zamawiający 
pismem przekazanym Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej zwrócił się do Wykonawcy 
z wnioskiem  o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do 
zawarcia umowy w ww. postępowaniu, tj. o 17 dni – do dnia 26 stycznia 2021 r. 
Pismo informujące o przedłużeniu terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą należało 
przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2021 r. do godz. 10:00. 
W odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, Wykonawca – Konsorcjum firm: Zakład Budowlano-
Remontowy Marian Gołąbek – Lider Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„BUDOMUR” Kornelia Gołąbek – Partner konsorcjum, z siedzibą ul. Gustawa Morcinka 47 
Chwostek, 42-714 Lisów, w dniu 4 stycznia 2021 r. drogą elektroniczną poinformował  
Zamawiającego, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w postępowaniu 
przetargowym, którego przedmiotem jest „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych dla gminy Zawadzkie” – etap I – roboty budowlane. 
Biorąc powyższe pod uwagę, działając w oparciu o zapisy art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie 
wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na 
przedłużenie terminu związania ofertą. 
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Nr oferty:             5 

Nazwa wykonawcy:   Arkadiusz Sykoś  
Adres wykonawcy:                   ul. Opolska 85 Radawie, 46-048 Zębowice 
 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 
W dniu 11.12.2020 r. Wykonawca – Arkadiusz Sykoś, z siedzibą  Radawie, ul. Opolska 85,46-048 
Zębowice,  złożył ofertę  do przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Budowa punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Zawadzkie” – etap I – roboty 
budowlane. 
W dniu 31.12.2020 r., działając w oparciu o zapisy art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ], Zamawiający 
pismem przekazanym Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej zwrócił się do Wykonawcy 
z wnioskiem  o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do 
zawarcia umowy w ww. postępowaniu, tj. o 17 dni – do dnia 26 stycznia 2021 r. 
Pismo informujące o przedłużeniu terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą należało 
przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2021 r. do godz. 10:00. 
Wykonawca – Arkadiusz Sykoś, z siedzibą  Radawie, ul. Opolska 85,46-048 Zębowice,  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie udzielił odpowiedzi na wniosek o wyrażenie 
zgody na przedłużenie terminu  związania ofertą. 
Biorąc powyższe pod uwagę, działając w oparciu o zapisy art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie 
wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na 
przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
 
           B U R M I S T R Z 
 
            Mariusz Stachowski 
 
 
Kopia: 
1 x a/a   
 


