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  Pasłęk, dn. 03.07.2019 r. 

 

według rozdzielnika 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

 

Dotyczy:  postępowania przetargowego: „Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych 

w Pasłęku – Część 2 – Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego 

(II przetarg)” 

 
 

W związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Rewitalizacja miasta - remont murów 

obronnych w Pasłęku – Część 2 – Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego 

(II przetarg)”, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), Zamawiający - Urząd Miejski 

w Pasłęku – niniejszym informuje, iż w wyniku dokonania oceny ofert, wybrana została 

następująca oferta: 

 

Oferta nr 2, złożona przez: 

Leszek Natora – Nadzór Budowlany, Kosztorysowanie, Projekty 
ul. Stefana Batorego 26, 82-200 Malbork 
 
Uzasadnienie wyboru:  

Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, oferta spełnia wymagania określone 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. Ofercie przyznano najwyższą liczbę punktów, zgodnie 

z kryteriami i zasadami wyboru ofert opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

 

W postępowaniu uczestniczy 3 (trzech) Wykonawców: 

Oferta 

numer: 
Oferent 

Łączna 

liczba 

punktów 

1 Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. 
ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok 

87,50 

2 Leszek Natora – Nadzór Budowlany, Kosztorysowanie, Projekty 
ul. Stefana Batorego 26, 82-200 Malbork 

89,14 

3 
Konsorcium:  
Lider: BICO GROUP Tomasz Przybylski, ul. Staniewiecka 1 lok. 2, 03-310 Warszawa 
Partner: BICO GROUP Sp. z o.o., ul. Staniewiecka 1 lok. 2, 03-310 Warszawa 

oferta 

odrzucona 
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Oferta: Nr 1 Nr 2 Nr 3 

Punkty: 

punkty w kryterium „Cena oferty” 60,00 49,14 ------- 

punkty w kryterium „Jakość usługi” 12,50 25,00 ------- 

punkty w kryterium „Dodatkowe doświadczenie 
Inspektora Nadzoru” 

15,00 15,00 ------- 

RAZEM 87,50 89,14 ------- 

 

W postępowaniu wykluczono 1 (jednego) Wykonawcę. 

Wykonawcę wykluczono zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy PZP: „z postępowania 

o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia 

ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia”. Wykonawca 

w odpowiedzi na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy PZP nie wykazał 

w sposób jednoznaczny, że spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu 

określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, co wymusiło 

na Zamawiającym wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12 Ustawy PZP. 

 

W postępowaniu odrzucono 1 (jedną) ofertę.  

Ofertę odrzucono zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy PZP: „[…] ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą”. W postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy 

wykluczonego z przedmiotowego postępowania. 

 

 Zamawiający informuje, że w toku oceny ofert, nie skorzystał z praw przysługujących 

Wykonawcom, określonych w art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, poprzez odstąpienie od wzywania Wykonawców do złożenia 

dokumentów i wyjaśnień, które są Zamawiającemu znane. 

 

Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym zgodnie 

z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych, to jest 

po dniu 15 lipca 2019 r. 

 

 

BURMISTRZ PASŁĘKA 

/-/ dr Wiesław Śni 

 
 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok 

2. Leszek Natora – Nadzór Budowlany, Kosztorysowanie, Projekty, ul. Stefana Batorego 26, 82-200 Malbork 

3. BICO GROUP Tomasz Przybylski, ul. Staniewiecka 1 lok. 2, 03-310 Warszawa 

4. a/a 


