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INFORMACJA
O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 20 maja 2013r. do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające oświadczenie woli 

Wykonawcy  –  MULTISPORT  Karina  Komornicka  ul.  Kolista  25  40  –  486  Katowice,  będące 

odmową zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego wykonanie zadania 

inwestycyjnego  pod  nazwą:  „Utworzenie  strefy  rekreacji  i  sportu  dla  dzieci  i  młodzieży  w„Utworzenie  strefy  rekreacji  i  sportu  dla  dzieci  i  młodzieży  w   

miejscowości Styków”miejscowości Styków”

Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst  jednolity  wprowadzony  Obwieszczeniem  Marszałka  Sejmu  z  dnia  8  czerwca  2010  r.  w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych,  opublikowany w  

 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13,  

Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, poz.  

951, poz. 1101, poz. 1271, poz. 1529), jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejsza  spośród  pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzenia  ich  ponownego  badania  i 

oceny.

Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy, Sport grupa Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 24, 

05 – 300 Mińsk Mazowiecki jest oferta najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert złożonych w 

postępowaniu.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z art.  91  

ust. 1 ustawy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SIWZ. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień  publicznych,  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonanie  zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą: 

„Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków”„Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków”

wybrano  do  realizacji  zamówienia  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  złożoną  przez 

Wykonawcę: 
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Sport grupa Sp. z o.o. 

ul. Dźwigowa 24

05 – 300 Mińsk Mazowiecki

za cenę ofertową: 251 998,87zł [brutto].

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 94 ust. 3 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi w dniu 27.05.2013r.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w  ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka 

Sejmu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, opublikowany w– dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Otrzymują:

A. Po 1x Wykonawcy ( faksem + drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

B. 1 x Zamawiający 

C. Strona internetowa + tablica ogłoszeń Zamawiającego 
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