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DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Dostawa wraz 

z montażem 3 sztuk tablic informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami 

opadowymi w Katowicach – Etap II” - nr sprawy: KIWK/TU/01/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_VI/ 

ZAD.7_PROMOCJA_TABLICE_INFORMACYJNE. 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 
 

 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., jako Zamawiający, informuje, 

że w prowadzonym w trybie uproszczonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej ogłoszenie  

o zamówieniu z dnia 28.05.2021 r. na: „Dostawa wraz z montażem 3 sztuk tablic informacyjnych 

dla Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – 

Etap II” oferty złożyli następujący Wykonawcy:  

 

1. 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa 

Sylwiusz Gruś 

ul. Wilcza 8/1 

56-120 Brzeg Dl. 

 

Cena ryczałtowa brutto: 2 287,80 PLN 

 

2. ALKOL Drukarnia Wielkoformatowa Sp. z o.o. 

ul. Morawa 41 

40-353 Katowice 

 

Cena ryczałtowa brutto: 8 757,60 PLN 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez 

ALKOL Drukarnia Wielkoformatowa Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Morawa 41. 

Oferta ta spełnia wymagania ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.05.2021 r. i uzyskała najwyższą liczbę 

punktów tj. 100,00 w kryterium, jakim była cena.  

 

Przyznana punktacja wg kryteriów oceny ofert:  

 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Punktacja –  

wg kryterium  

cena 100% 

1 

3R Agencja Reklamowo-Marketingowa 

Sylwiusz Gruś 

ul. Wilcza 8/1 

56-120 Brzeg Dl. 

Oferta niepodlegająca ocenie 

2 

ALKOL Drukarnia Wielkoformatowa Sp. z o.o. 

ul. Morawa 41 

40-353 Katowice 

100,00 

 

Zamawiający informuje, iż oferta nr 1 złożona przez  3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz 

Gruś z siedzibą w Brzegu Dl. przy ul. Wilczej 8/1 nie podlega ocenie ze względu na następujące 

uchybienie: 

Zgodnie z pkt. IX.10 ogłoszenia o zamówienia z dnia 28.05.2021 r. oferta nie będzie rozpatrywana, 

jeżeli:  

a) zostanie złożona w innej formie niż pisemna, np. drogą elektroniczną; 

b) zostanie złożona po upływie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. VII. niniejszego 

ogłoszenia o zamówieniu; 

c) wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę; 

d) nie będzie spełniać wymagań niniejszego ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami, w tym 

nie będzie obejmować całego zakresu przedmiotu zamówienia; 

e) będzie niepodpisana lub podpisana przez osoby nieuprawnione do reprezentowania wykonawcy.  

 

Wykonawca złożył ofertę, w której zaoferował cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 

ok. 14% wartości szacunkowej zamówienia. Cena ta jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i tym samym budziła wątpliwości, co do możliwości jego wykonania zgodnie z wymogami 

określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu wraz z załącznikami. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy 

o wyjaśnienie w zakresie wyliczenia ceny oferty w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca nie przedłożył jakichkolwiek wyjaśnień i tym samym nie odniósł się w żaden sposób 

do wątpliwości Zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny oferty. 

 

W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy  nie podlega rozpatrzeniu, ponieważ 

nie spełnia wymagań zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 28.05.2021 r., tj. nie obejmuje całego 

zakresu przedmiotu zamówienia. 

 

Z poważaniem 

 

Członek Zarządu  Prezes Zarządu 

 Andrzej Cebula   Andrzej Hołda 


