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Jemielnica, 25.08.2021r. 
IB.271.06.2021 
 
 

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

 
 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.06.2021.  
Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia placów zabaw dla Ośrodków Wychowania przedszkolnego Gminy Jemielnica, 

w ramach projektu Przedszkolak na start, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2014-2020 

 
 
1. Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późń. zm.) 

Zamawiający informuje, że unieważnia zamówienie publiczne na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty, którym przyznano punktację: 
 

Nr oferty. 1 

Nazwa wykonawcy: Hoka Hey Piotr Snaczke 

Adres wykonawcy: 41-500 Chorzów, ul. Krakusa 12 

Cena oferty brutto: 107 821,80 zł 

Okres gwarancji: 24 m-ce 

Termin wykonania zamówienia 6 tygodni od daty podpisania umowy 

Liczba pkt. w kryterium cena: 
Oferta odrzucona na podst. art. 226 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 

63 ust. 2 ustawy Pzp 

 

Nr oferty. 5 

Nazwa wykonawcy: INTERTORG s.c. Paweł Brożek, Daniel Marcinik 

Adres wykonawcy: 38-500 Sanok, ul. Stojałowskiego 6 

Cena oferty brutto: 137 462,09 zł 

Okres gwarancji: 48 m-cy 

Termin wykonania zamówienia 6 tygodni od daty podpisania umowy 

Liczba pkt. w kryterium cena: 
PK1 = 60,00; PK2 = 20,00; PK3 = 0,00; 

Łączna liczba punktów PK = 80 

 
3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w 

prowadzonym postępowaniu, została odrzucona następująca oferta: 
   

Nr oferty. 1 

Nazwa wykonawcy: Hoka Hey Piotr Snaczke 
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Adres wykonawcy: 41-500 Chorzów, ul. Krakusa 12 

 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia ofert:  
 

Oferta podlega odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 63 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. 

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy. Złożona oferta narusza przepis  

art. 63 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym „w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”. 

Oferta została jedynie zeskanowana, nie została podpisana żadnym z wymaganych przepisami ustawy podpisem co 

oznacza, że złożona przez Wykonawcę oferta jest niezgodna z przepisami ustawy. 

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia:  
Zamawiający odrzuca oferty ww. Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, tj. jest 
niezgodna z przepisami ustawy. 
 
 
4. W przedmiotowym postępowań Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 108 371,00 zł brutto.  
 
 
 
 
 

         WÓJT GMINY JEMIELNICA 

 

 

                mgr inż. Marcin Wycisło 
 

____________________________________ 
Kierownik Zamawiającego 
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