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DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Wykonanie nasadzeń 

zastępczych w ilości 31 drzew na terenie nieruchomości przy ul. Nasypowej 16 w Katowicach” – nr sprawy: 

KIWK/TOt/20/I/2021/POIS/WNIOSEK_VI/ZAD. 5_NASADZENIA_CZĘŚĆ 1.  

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

Działając na podstawie art. 42 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie 

art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający zawiadamia, 

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 31 drzew 

na terenie nieruchomości przy ul. Nasypowej 16 w Katowicach” – nr sprawy: 

KIWK/TOt/20/I/2021/POIS/WNIOSEK_VI/ZAD.5_NASADZENIA_CZĘŚĆ 1, prowadzonym 

w trybie otwartym, za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 5 złożona przez: 

 

Skywolf Sp. z o.o.  

działający pod marką „Ogrody Martyny”       

ul. Józefa Wolnego 4   

40-857 Katowice 

 

 

UZASADNIENIE WYBORU  

 

 

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, z zastosowaniem art. 13a Regulaminu, oraz  zgodnie z art. 

41 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez: Skywolf Sp. z o.o. działający pod 

marką „Ogrody Martyny”, ul. Józefa Wolnego 4, 40-857 Katowice. Oferta ta nie podlega odrzuceniu i 

uzyskała najwyższą sumaryczną ilość punktów tj. 100,00 w kryteriach  jakimi była cena i termin 

wykonania etapu 1 przedmiotu zamówienia.  
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Zamawiający jednocześnie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu następujący wykonawcy 

złożyli swoje oferty:  

 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Punkty przyznane wg kryteriów: 

1) Cena – 90%  

2) Termin wykonania etapu 1 przedmiotu 

zamówienia  – 10%  

Punktacja –  

wg kryterium  

Cena 

Punktacja –  

wg kryterium  

Termin 

wykonania 

etapu 1 

przedmiotu 

zamówienia  

Punktacja - 

łącznie 

1 

OGRODOWE WARIACJE  

TOMASZ FUCHS  

ul. Pisarka 97 

43-188 Orzesze 

37,74 10,00 47,74 

2 

FHUT OL-TRANS  

Agnieszka Pikur  

ul. Kościuszki 80 

32-540 Trzebinia   

48,04 10,00 58,04 

3 

VG Zaręba Wojciech  

ul. Źródlana 12 

43-100 Tychy   
66,05 10,00 76,05 

4 

MARKFLOR Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k.  

ul. Cechowa 127 A  

30-685 Kraków   

60,99 10,00 70,99 

5 

Skywolf Sp. z o.o.  

działający pod marką „Ogrody 

Martyny”                           ul. Józefa 

Wolnego 4                                                             

40-857 Katowice 

90,00 10,00 100,00 

6 

BILPOL – KUŻAJ Spółka jawna  

ul. Sokoła 1  

41-500 Chorzów   
54,55 10,00 64,55 

7 

ZŁOTA KAWIA Sp. z o.o.  

ul. Kawia 22 

42-200 Częstochowa 
Oferta odrzucona  
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Działając na podstawie art. 42 lit. b) Regulaminu Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym 

postępowaniu odrzucił ofertę  Wykonawcy: 

 

Oferta nr 7: 

ZŁOTA KAWIA Sp. z o.o.  

ul. Kawia 22 

42-200 Częstochowa 

 

Uzasadnienie prawne:  

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

/art. 39 ust. 1 lit. b) i h)  Regulaminu/ 

 

Uzasadnienie faktyczne:  

Zamawiający zapisami pkt. XIV. 1. 4) SIWZ postanowił, że oferta musi być podpisana przez osoby  

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, 

pełnomocnictwo winno być złożone w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Ponadto zgodnie z postanowieniami pkt. XIV 3. SIWZ kompletna oferta musi zawierać stosowne 

pełnomocnictwo w przypadku, gdy  upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze 

złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.  Wykonawca Złota Kawia Sp. z o.o. złożył ofertę,  

w której został złożony nieczytelny podpis, opatrzony  dodatkowo pieczęcią o treści: „Prezes Zarządu 

Maciej Hałęza”. Wykonawca nie dołączył do oferty odpisu z właściwego rejestru, z którego wynikałoby 

dla wskazanej osoby upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy. W nawiązaniu do zastosowanej 

przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu procedury odwróconej, zgodnie z art. 13 a 

Regulaminu, w toku badania ofert, na podstawie pobranego z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych 

właściwego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców, dotyczącego Wykonawcy, Zamawiający stwierdził, że 

organem uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy jest Zarząd, w skład którego wchodzi 

wyłącznie Członek Zarządu w osobie Pani Stanisławy Jężak. Z przedmiotowego dokumentu nie wynika 

aby Pan Maciej Hałęza był osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie 

dołączył również do oferty pełnomocnictwa upoważniającego Pana Macieja Hałęzę do składania 

oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Wykonawcy. Zamawiający pismem z dnia 20.08.2021 r.  – 

KIWK/ZP/MJ/4939/08/2021, wezwał Wykonawcę, na podstawie art. 14 ust. 4. Regulaminu, do 

uzupełnienia pełnomocnictwa, z którego wynika upoważnienie dla Pana Macieja Hałęzy do 

reprezentowania Wykonawcy, w tym składania oświadczeń woli i wiedzy. Wykonawca,  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,  nie uzupełnił przedmiotowego oświadczenia.  

Wobec powyższego, Zamawiający stwierdził, że oferta Wykonawcy Złota Kawia Sp. z o.o. nie została 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i odrzucił ją z postępowania jako 

nieodpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nieważną na podstawie 

odrębnych przepisów. Nadmienia się, iż zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740, ze.zm.) jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu 

lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Zamawiający nie wyraził także zgody na działanie bez 

umocowania  w ramach prowadzonego postępowania, co jednoznacznie zostało postanowione zapisami 

pkt. XIV SIWZ.  

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 44 ust. 1 Regulaminu, może zawrzeć umowę z wybranym 

wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  

 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w Regulaminu udzielania zamówień 

sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa nie 

przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych– Dział VI 

„Środki ochrony prawnej”.  
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Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma drogą elektorniczną na adres e-mail: 

zamowienia@kiwk.katowice.pl.  

 

 

 

Z poważaniem  

  

 

                                                       Prokurent                                     Prezes Zarządu  

                                                    Anna Badura                                   Andrzej Hołda  

mailto:zamowienia@kiwk.katowice.pl

