
 
 

 
           Lądek Zdrój, 22.02.2022 r.   

 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE  O WYNIKU / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa środków, preparatów i 
drobnego sprzętu do utrzymania czystości oraz żywe rośliny, sadzonki i rozsady; ziemia i preparaty 
do jej użyźniania” Numer sprawy: 04 / P podst. / 22 . 
 
1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 ) ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 11 września  
    2019 r. ( Pzp. ) ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póz. zm. ), Zamawiający informuje,  że w prowadzonym  
    postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia, ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
    
   Oferta nr 1, wew. 82 - Nazwa wykonawcy: KWIACIARNIA Jan Jakiwczuk           
                                    - Adres Wykonawcy: 57-550 Stronie Śl. ul. Kościuszki 37 „b”.         
   Dla zadania Nr 3  - Cena oferty brutto: 7.410,50 zł. Liczba pkt. w kryterium: cena 90; termin płatności       
   0, razem 90 pkt.     
Uzasadnienie wyboru: W oparciu o ustalone kryteria, wybrana oferta, przedstawia korzystny bilans oceny.    
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest posiłkowanie się art. 239 ust. 1 Pzp - na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w SWZ .  
    
 W prowadzonym postępowaniu oprócz wymienionej powyżej, złożono poniżej wskazane oferty:  
 Oferta nr 2, wew. 83  - Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa „H&R” Pankiewicz Rafał       
                                   - Adres Wykonawcy: 57-330 Szczytna, ul. Bobrownicka 1 d          

Dla zadania nr 1 - Cena oferty brutto: 242.103,45 zł.   
Dla zadania Nr 2 - Cena oferty brutto: 81.300,97 zł. 
Dla zadania Nr 4 - Cena oferty brutto: 9.185,52 zł. 

Dla wszystkich zadań : Liczba pkt. w kryterium: cena 90; termin płatności 10, razem 100 pkt.     
    
2.  Posiłkując się art. 253 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych ( Pzp. ) Zamawiający informuje, że w  
     prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona oferta.  
 
3. Działając na mocy art. 260 ust. 1 ustawy Pzp  Zamawiający informuje o unieważnieniu : 
   
  3.1. Postępowania dla zadania Nr 1 . Uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne:  
         Postępowanie UNIEWAŻNIONO na mocy art. 255 pkt. 6 ), ze względu na fakt, że postępowanie    
         obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą ( błędy w obliczeniu ceny ) uniemożliwiającą zawarcie  
         niepodlegającej unieważnieniu umowy.  
  
  3.2. Postępowania dla zadania Nr 2 . Uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne: 
         Postępowanie UNIEWAŻNIONO na mocy art. 255 pkt. 3 ), ze względu na fakt, że cena    
         najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie  
         zamówienia.  
    
 3.3.  Postępowania dla zadania Nr 4 . Uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne:  
         Postępowanie UNIEWAŻNIONO na mocy art. 255 pkt. 3 ), ze względu na fakt, że cena  
         najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie  
         zamówienia.  
 
4. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą dla zadania Nr 3 , możliwe  
    będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w  terminie określonym art. 308 ust 3 pkt 1) lit. a. Zatem 
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wybrany  wykonawca  obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w pok. Nr 4 ( zamówienia 
publiczne ) przy ul. Jadwigi nr 1 w  sprawie podpisania umowy w dniu 03.03.2022 r.  
 
Środki ochrony prawnej:  
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej tylko wobec 
czynności określonych w art. 505 ustawy Pzp.  
Termin wniesienia odwołania: zgodnie z art. 515 ust.1 pkt 2) do :  
1). 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia       
     jeżeli przekazanie nastąpiło  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna),  
2). 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego  
     wniesienia,  jeżeli przekazanie nastąpiło w sposób inny niż określony w pkt. 1 .  
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX ustawy Pzp "Środki 
ochrony prawnej", art. od 505 do 590. 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczona jest na stronie internetowej: 23wszur.pl .                                                                                             
w zakładce (Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych - RODO / GDPR) lub bezpośrednio pod 
odnośnikiem http://www.23wszur.pl/Informacja_przetwarzania_danych_osobowych_przez_23_WSzU-R.pdf       
                                                                                                      
                                 PEŁNOMOCNIK  

Gł. Księgowy Joanna SZTANDARSKA  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
1. Wykonawca, ePUAP      
2. Strona internetowa, tablica ogłoszeń  
3. a/a, T 2612     
 
Sporządził: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054 
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