
 

 

Znak sprawy: 69/TP/2022       Warszawa, 02.09.2022 r. 

 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu nr 69/TP/2022 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (wariant 2), 

pn.:  Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków i skwerów m.st. Warszawy, 

znak sprawy 69/TP/2022 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w zakresie części III - dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek 

na terenie parku Skaryszewskiego w dzielnicy Praga-Południe 

 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający 

informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4, złożoną przez wykonawcę: 

BETOPRO Paweł Kaczor, Jacek Kuś s.c.  

ul. Grunwaldzka 1/16 

99-400 Łowicz 

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu, 

SWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert. 

II. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją 

Nr 

oferty 
Nazwa/firma adres Wykonawcy 

Punkty w 

kryterium  

„Cena 

zamówienia” 

Łączna ilość 

punktów 

4 

BETOPRO Paweł Kaczor, Jacek Kuś s.c.  

ul. Grunwaldzka 1/16 

99-400 Łowicz 

100 pkt. 100 pkt. 

2 

UNI-ARCZ sp. z o.o. 

ul. Wiolinowa 13 m. 32 

02-785 Warszawa 

89,04 pkt. 89,04 pkt. 

3 

INVESTIM S.A. 

ul. Marynarska 15 

02-674 Warszawa 

86,40 pkt. 86,40 pkt. 

8 

Ag-Complex sp. z o.o. 

ul. Płytowa 14 

03-046 Warszawa 
66,99 pkt. 66,99 pkt. 



 

 

9 

MKA RABKA 

Kinga Zachwieja-Kapłon 

ul. Jana Pawła II 36 

34-700 Rabka-Zdrój 

60,22 pkt. 60,22 pkt. 

10 

MEDIA OFFICE Sp. z o.o. 

ul. Ludwika Narbutta 29A lok. 34 

02-536 Warszawa 

59,97 pkt. 59,97 pkt. 

6 

SORTED sp. z o.o. 

Chyliczki, ul. Wschodnia 27 b 

05-500 Piaseczno 

51,78 pkt. 51,78 pkt. 

7 

MM2021 sp. z o.o. 

Przemysłowa 1a 

63-720 Koźmin Wlkopolski 

44,46 pkt. 44,46 pkt. 

1 

Zakład Kształtowania Terenów Zielonych 

DOL-EK Kazimierz Doleciński 

ul. Sióstr Służebniczek 17 

33-100 Tarnów 

oferta odrzucona na podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt. 8 w zw. z art. 

224 ust. 6 

III. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 

1. Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Doleciński, ul. Sióstr 

Służebniczek 17, 33-100 Tarnów 

Uzasadnienie prawne: 

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp 

ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający podczas badania oferty na podstawie art. 224 ust. 1 w zw. z art. 226 ustawy Pzp 

wezwał pismem znak ZZW-DZP.260.343.2022.MMY z dnia 12.08.2022 r. 

W tym samym piśmie zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dowodów dotyczących 

wyliczenia ceny oferty, która wydawała się być rażąco niską i która budziła wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi w dokumentach zamówienia. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 18.08.2022 r. do godziny 15:00 nie udzielił 

wyjaśnień. 

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 Zamawiający odrzuca ofertę z rażąco niską 

ceną lub kosztem wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone 

wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

Wobec powyższego oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnienia ani nie złożył dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny oferty, która wydawała się być rażąco niską, podlega odrzuceniu 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. 

https://goo.gl/maps/Pp35tWLQxgTbpeoC8
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