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OGŁOSZENIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907), Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych zawiadamia, że w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Remont pieca tunelowego na hali G-29 
Instytutu Nawozów Sztucznych, Nr sprawy INS/NO-74/2013, za najkorzystniejszą wybrano 
ofertę Wykonawcy: 
 

„TEPLOTECHNA Ostrava” a.s. 
Senovska 101/543 

716 12 Ostrava-Slezska Ostrava 
Republika Czeska 

 
 

Uzasadnienie 
W postępowaniu złożono 5 ofert. Wyłoniony Wykonawca „TEPLOTECHNA Ostrava” a.s., spełnia 
wymogi określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 24 ustawy Pzp. Wykonawca 
przedstawił ofertę zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Cena 
przedstawiona przez Wykonawcę mieści się w kwocie jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.  
Oferta Wykonawcy oceniona przez Zamawiającego w oparciu o kryterium cena 100%  
uzyskała najwyższą liczbę punktów.  
 

 

Podsumowanie wyboru 

Nr 
oferty Wykonawcy Ilość przyznanych punktów 

w kryteriom cena 100% 

1 P.B.R. „BUDOPIEC” S.C., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy oferta odrzucona 

2 „REMZAP” Sp. z o.o., ul. I. Mościckiego 12, 24-110 Puławy 98,26 

3 „OPOKA” Piotr Kaszuba, ul. J. N. Jeziorańskiego 49/45, 25-432 Kielce 88,91 

4 „REFRASERWIS” Sp. z o.o., ul. Kostury 1, 42-520 Dąbrowa Górnicza 62,24 

5 
„TEPLOTECHNA Ostrava” a.s., Senovska 101/543, 716 12  

Ostrava-Slezska Ostrava, Republika Czeska 
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Oferta odrzucona 
P.B.R. „BUDOPIEC” S.C. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy 
 
Uzasadnienie faktyczne  
Wykonawca złożył z ofertą niepodpisany FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1 do SIWZ). 
Zgodnie z regulacją art. 82 ust. 2 Pzp ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
pisemnej. Ponadto zgodnie z art. 73 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz.U.2014.121) dalej KC w związku z art. 14 ustawy Pzp – jeżeli zastrzeżono dla czynności 
prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna 
wtedy, gdy przepisy przewidują rygor nieważności.  
Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli, niezbędne jest złożenie własnoręcznego 
podpisu pod dokumentem obejmującym jego treść. Tymczasem dokument zwierający istotne 
oświadczenia woli Wykonawcy tj.: zobowiązania Wykonawcy zawarte w pkt. 1 do 6  formularza 
ofertowego  takie jak: oświadczenie o złożeniu oferty i akceptacji SIWZ, akceptacja warunków 
umowy, wynagrodzenie, zobowiązania w zakresie realizacji zamówienia w terminie wymaganym 
przez Zamawiającego oraz inne zobowiązania Wykonawcy – oferta nie spełnia wymogu 
pisemności, z uwagi na brak podpisu na ofercie. 
W związku z powyżej przytoczonym stanem faktycznym nie składając własnoręcznego podpisu 
pod formularzem oferty, Wykonawca nie zachował formy pisemnej wymaganej pod rygorem 
nieważności dla oświadczenia woli mającego stanowić ofertę. 
 
Uzasadnienie prawne  
Oferta Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – 
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli jest niezgodna z ustawą. 
Wykonawca naruszył art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy, ponieważ oferta Wykonawcy jest nieważna, 
zarówno na podstawie przepisów ustawy tj. art. 82 ust. 2, jak i przepisów odrębnych to jest art. 
73 § 1, art. 78 kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 ustawy Pzp, z uwagi na naruszenie 
obowiązującej zasady pisemności w zamówieniach publicznych. 
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
 
Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień 
publicznych, dział VI „Środki ochrony prawnej”. 
 

 
 
 

Otrzymują 

1) Wykonawcy 
2) strona internetowa INS 

3) a/a. 
 

 

 


