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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą
Pzp, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Wyszki” prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
W postępowaniu oferty złożyli z następującą punktacją
1.

Oferta oznaczona numerem 1, została złożona przez:

Nazwa firmy: INST-EL J.A. Chancewicz sp. j. ul. Kryńska 57 A, 16-100 Sokółka NIP 545-10-01429, Wartość brutto: 3 062 700,00 zł, Kryterium okres rękojmi na oprawy – 120 miesięcy
Kryterium moc nominalna oferowanych opraw - 39,36 kW
Kryterium Cena C - 48,96 pkt
Kryterium Okres rękojmi na oprawy R – 20,00 pkt
Kryterium Moc nominalna oferowanych opraw M– 20,00 pkt
Łącznie C+R+M= 88,96 pkt
Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona
przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw
wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka
dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. W dniu 1 czerwca 2022 r. do wskazanego
wykonawcy zostało skierowane wezwanie do złożenia aktualnych przedmiotowych środków
dowodowych, wyznaczając odpowiedni termin. Pomimo wezwania wykonawca nie uzupełnił oferty o
wskazane dokumenty, dlatego oferta wykonawcy zostaje odrzucona.

2.

Oferta oznaczona numerem 2, została złożona przez:

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MADO” Andrzej Mróz ul. Leśna 3, 08330 Kosów Lacki NIP 823-120-68-98 Wartość brutto: 2 499 360,00 zł, Kryterium okres rękojmi
na oprawy – 120 miesięcy, Kryterium moc nominalna oferowanych opraw - 39,3588 kW

Kryterium Cena C – 60,00 pkt
Kryterium Okres rękojmi na oprawy R – 20,00 pkt
Kryterium Moc nominalna oferowanych opraw M– 20,00 pkt
Łącznie C+R+M= 100,00 pkt
Wykonawca zaakceptował warunki wskazane przez Zamawiającego w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia
została wybrana oferta:
Oferta 2 - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MADO” Andrzej Mróz ul. Leśna 3, 08-330
Kosów Lacki NIP 823-120-68-98, Kryterium Cena C – 60,00 pkt, Kryterium Okres rękojmi na
oprawy R – 20,00 pkt, Kryterium Moc nominalna oferowanych opraw M– 20,00 pkt , Łącznie
C+R+M= 100,00 pkt
Uzasadnienie wyboru: w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Jedna ze
złożonych ofert podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp.
Druga spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie
podlega odrzuceniu.
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty drogą
elektroniczną.
Miejsce i termin podpisania umowy:
Na podpisanie umowy zapraszamy wybranego Wykonawcę w dniu 14.06.2022 roku (wtorek)
na godzinę 8:30.
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Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia.

