
Zawadzkie, 11.08.2021 r. 

GMINA ZAWADZKIE 

      ul. Dębowa 13 

 47-120 Zawadzkie 

 
ZNAK:  OR.271.1.3.2021 

Gmina Zawadzkie  
47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 
tel/fax (77) 4623100 /(77) 4623175, 

e-mail: umig@zawadzkie.pl 
 www.bip.zawadzkie.pl 

 
 

Informuje 
o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym  bez negocjacji, którego przedmiotem jest: Budowa sieci oświetleniowej wzdłuż  
ul. Kolejowej w Zawadzkiem 

 
        
Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
[tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ] informuję, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym  bez negocjacji, którego przedmiotem 
jest: Budowa sieci oświetleniowej wzdłuż ul. Kolejowej w Zawadzkiem do realizacji zamówienia 
wybrano ofertę: 
 
 

 firmy:  F.H.U.P. „JAREKS” Jarosław Serafin, ul. M.C. Skłodowskiej 27, 42-700 Lubliniec 

 
w cenie:  106.175,00 zł brutto 
 
Uzasadnienie wyboru:  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza. W wyniku oceny uzyskała 100 pkt. 
 
 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
 
Nr oferty:             1 
Nazwa wykonawcy:                  P.H.U. MEMFIS Adam Myrcik 
Adres wykonawcy:                   Olszyna, ul. Klonowa 8, 42-284 Herby 
Cena brutto oferty:           149.821,42 zł 
Oferta Wykonawcy została odrzucona  
 
 
Nr oferty:             2 
Nazwa wykonawcy:   F.H.U.P. „JAREKS” Jarosław Serafin 
Adres wykonawcy:                   ul. M.C. Skłodowskiej 27, 42-700 Lubliniec 
Cena brutto oferty:            106.175,00 zł 
Liczba pkt w kryterium „cena”: 60,00 
Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji”: 40,00 
Łączna ilość punktów: 100,00 
 
 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych  [tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z późn. zm.] informuję, że w prowadzonym 
postępowaniu odrzucono ofertę niżej wymienionego  Wykonawcy: 
 
Nr oferty:             1 
Nazwa wykonawcy:                  P.H.U. MEMFIS Adam Myrcik 
Adres wykonawcy:                   Olszyna, ul. Klonowa 8, 42-284 Herby 
Cena brutto oferty:           149.821,42 zł 
 
 
 
 
 

mailto:umig@zawadzkie.pl
http://www.bip.zawadzkie.pl/


Uzasadnienie: 
Oferta została odrzucona z uwagi na brak wniesienia wadium przez Wykonawcę.  

 

Zamawiający w dniu 30 lipca 2021 r. o godz. 11:00 rozpoczął otwarcie ofert  złożonych  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji, którego przedmiotem jest:  Budowa sieci oświetleniowej wzdłuż ulicy Kolejowej  

w Zawadzkiem.   

 

W wyniku badania złożonych ofert, Zamawiający stwierdził, iż oferta złożona przez Wykonawcę  

P.U.H. MEMFIS Adam Myrcik, z siedzibą Olszyna, ul. Klonowa 8, 42-284 Herby nie została 

zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 zł, a co było wymagane przez Zamawiającego 

zgodnie z zapisami pkt 29 SWZ. 

Po odszyfrowaniu oferty złożonej przez Wykonawcę P.U.H. MEMFIS Adam Myrcik,  

z siedzibą Olszyna, ul. Klonowa 8, 42-284 Herby, Zamawiający stwierdził, iż złożony folder zawiera 

dwa pliki: OFERTA OR.271.1.3.2021.pdf oraz wadium.pdf . 

W toku badania ofert stwierdzono, iż plik wadium.pdf zawiera w swojej treści również tą samą treść co 

plik OFERTA OR.271.1.3.2021.pdf, a to jest formularz ofertowy wraz z oświadczeniami o braku podstaw 

do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału. 

Żaden z załączonych plików nie zawierał dokumentu potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę 

wymaganego wadium. 

Również na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, nie zostało wniesione przez 

Wykonawcę P.U.H. MEMFIS Adam Myrcik, z siedzibą Olszyna, ul. Klonowa 8, 42-284 Herby wadium 

w formie pieniądza. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający, działając w oparciu o zapisy art. 226 ust. 1 pkt 14  

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  

z późn. zm.) zobowiązany jest  odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium. 

 
 
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 
 
Przewidywany termin zawarcia umowy Zamawiający wyznacza się na dzień  17.08.2021 r.  
 
 
 
 
 

                         Z up. Burmistrza 

 

                                                                                                                  Małgorzata Kowalska  

                                                                                                                     Sekretarz Gminy 
 
 
 
Kopia: 
1 x a/a   

 
Sporz. D. Klyssek 
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