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Ostróda, 23 lutego 2021 r. 

Do wszystkich zainteresowanych 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa drutu żarzonego 
o średnicy Ø3,2 mm do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o”” 

numer postępowania: DZP1/ZP/1/2021 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną 
przez Wykonawcę, tj. K & M STEEL MACIEJ MAJCHRZAK, Iwno, ul. Cegielnia 5, 62-025, 

Kostrzyn 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. pkt i została uznana za 
ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga 

95%,Termin dostawy-5%) 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez 
następujących Wykonawców: 

1. MET-STAL Spółka Jawna D.Urbański, P. Zaskórski, Sulejowska 45, 97-300, Piotrków Trybunalski 
2. STALEX MYSZKÓW Sp. z o.o., ul. Partyzantów 4, 42-300, Myszków 

3. K & M STEEL MACIEJ MAJCHRZAK, Iwno, ul. Cegielnia 5, 62-025, Kostrzyn 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu: 

Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Ilość punktów 
przyznanych ofercie w 

kryterium “Cena” i 
„Termin dostawy” 

1. MET-STAL Spółka Jawna D.Urbański, P. Zaskórski, Sulejowska 
45, 97-300, Piotrków Trybunalski 

98,95 

3. K & M STEEL MACIEJ MAJCHRZAK, Iwno, ul. Cegielnia 5, 

62-025, Kostrzyn 
100 
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Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach. 
Których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

Uzasadnienie prawne. 

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy STALEX MYSZKÓW Sp. z o.o. – Myszków na podstawie art. 

226 ust. 1 pkt. 6, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego. 

Uzasadnienie faktyczne  

Zamawiający prowadził przedmiotowe postępowanie pod nazwą  „Sukcesywna dostawa drutu żarzonego 
o średnicy Ø3,2 mm do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o” na 
podstawie art.275 pkt.1 ustawy pzp. 

Zamawiający w SWZ w rozdziale XIV określił sposób przygotowania oferty oraz wymagania formalne 
dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

W niniejszym postępowaniu oferta STALEX MYSZKÓW Sp. z o.o. – Myszków nie została złożona w  
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

W związku z tym Zamawiający odrzuca ofertę STALEX MYSZKÓW Sp. z o.o na podstawie art.226 
ust.1 pkt.6 ustawy Pzp tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: nie została sporządzona lub przekazana w 
sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania 
ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego. 
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