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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Montaż 
instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach” 
nr: KISA/TOt/03/I/2022/POIS/WNIOSEK_IV/ZAD.89_INSTALACJA_FOTOWOLTAICZNA_OŚ_PODLESIE 

 

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 „Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków Podlesie 
w Katowicach” nr  sprawy: KISA/TOt/03/I/2022/POIS/WNIOSEK_IV/ZAD.89_INSTALACJA 
_FOTOWOLTAICZNA_OŚ_PODLESIE, prowadzonym w trybie otwartym, za najkorzystniejszą 
została uznana oferta nr 2 złożona przez: 
 
LUBIE OZE Sp. z o.o. 
ul. Wesoła 46 
42-233 Mykanów, woj. Śląskie 

 
 

UZASADNIENIE WYBORU  
 

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, z zastosowaniem art. 13a Regulaminu 
oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 Regulaminu i postanowieniami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez 
LUBIE OZE Sp. z o.o. ul. Wesoła 46, 42-233 Mykanów, woj. Śląskie. Oferta ta nie podlega 
odrzuceniu i uzyskała najwyższą sumaryczną ilość punktów tj. 100,00 w kryteriach, jakimi 
była cena i okres udzielonej gwarancji na panele fotowoltaiczne i falowniki.  
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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 – 80%  
2) Okres udzielonej gwarancji na panele 

fotowoltaiczne i falowniki  – 20%  

Punktacja –  
wg 

kryterium  
Cena 

Punktacja –  
wg kryterium  

Okres udzielonej 
gwarancji na panele 

fotowoltaiczne 
i falowniki   

Punktacja - 
łącznie 

1 

GM Starbud Sp. z o.o. 

ul. Hutnicza 1 

27-200 Starachowice 

76,13 20,00 96,13 

2 

LUBIE OZE Sp. z o.o. 

ul. Wesoła 46, 42-233 

Mykanów, woj. Śląskie 

80,00 20,00 100,00 

3 

MTECH Maciej Zieliński 

ul. Leśna 11, Wołczkowo 

72-003 Dobra Szczecińska 

Oferta odrzucona 

 
Działając na podstawie art. 42 lit. b) Regulaminu, Zamawiający zawiadamia, 
że w przedmiotowym postępowaniu odrzucił ofertę  Wykonawcy: 
 
MTECH Maciej Zieliński 
ul. Leśna 11, Wołczkowo 
72-003 Dobra Szczecińska 
 

Uzasadnienie prawne:  

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z Regulaminem oraz jej treść 
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

/art. 39 ust. 1 lit. a), b) Regulaminu/ 

 
Uzasadnienie faktyczne: 

W przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z postanowieniami art. 32 ust. 2 Regulaminu oraz 
pkt. XIV.1.2) SIWZ, Zamawiający wymagał złożenia oferty, pod rygorem nieważności, 
w formie pisemnej. Stosownie do dyspozycji art. 32 ust.3 Regulaminu oraz pkt. XIV.1.3) 
SIWZ, treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

Wykonawca MTECH Maciej Zieliński ul. Leśna 11, Wołczkowo, 72-003 Dobra Szczecińska, 
złożył ofertę w formie kserokopii tj. bez oryginału dokumentu opatrzonego podpisem osób 
uprawnionych do jego reprezentacji (zgodnie bowiem z art. 78 § 1 KC, mającym 
tu odpowiednie zastosowanie, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza 
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złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli), 
co stanowi o niedochowaniu formy złożenia oferty wymaganej w/w przepisami Regulaminu 
oraz SIWZ, skutkującej rygorem nieważności, a w konsekwencji odrzuceniem oferty. 
Co istotne, złożenie oferty bez dochowania wymaganej formy pisemnej jest uchybieniem 
nieusuwalnym.  

Niedochowanie wymaganej dla oferty, formy w stosunku do wymogów określonych w art.32 
ust. 2 Regulaminu oraz pkt. XIV.1.2) SIWZ, stanowi o jej niezgodności z Regulaminem, 
a ponadto z  SIWZ.  

Zgodnie zatem z art. 39. ust.1 lit. a), b) Regulaminu:  

„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z regulaminem; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” 

Sporządzenie kopii oferty, pozbawia oświadczenie woli cech formy pisemnej. Złożenie oferty 
w innej formie niż wynika to z Regulaminu i SIWZ, stanowi podstawę do jej odrzucenia 
na podstawie art. 39. ust.1 lit. a), b) Regulaminu. 

 
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”.  
 

Z poważaniem 

 
 Mariusz Słaboń Andrzej Cebula 
                   Prokurent          Wiceprezes Zarządu  
 
 


