
 
 

  

Nr sprawy: R.271.10.2022      Hajnówka dn. 04.10.2022 r. 
 

Zamawiający: 

Gmina Miejska Hajnówka 

ul. Aleksego Zina 1 

17-200 Hajnówka 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 ORAZ ODRZUCENIU OFERT 
 

Dotyczy postępowania na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

modernizacji przyszłego budynku Urzędu Miasta w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 

Maja 46  

 

1. Wybór oferty 

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust 1 ustawy z 11 września 2019 r. – 

Prawo Zamówień Publicznych informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  

 

Nr 

oferty 

Dane Wykonawcy Kryterium 

Cena 100% 

1 Studium Sp. z o.o. ul. Noakowskiego 12/99, 

00-666 Warszawa  

37,29 pkt 

2 „ATM” Krzysztof Miklaszewski – usługi budowlane 

ul. Składowa 12 lok. 107 15-399 Białystok 

83,04 pkt 

3 Euro-Projekt P.W. Tomasz Jacykiewicz 

ul. Włościańska 18 15-199 Białystok 

85,40 pkt 

5 Architega Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 33 lok. 13,  

00-029 Warszawa  

63,40 pkt 

6 Energoprojekty Sp. z o.o., ul. Opolska 15 

15-549 Białystok 

46,71 pkt 

9 Architekci i Budownictwo Sp. z o.o.  

ul. Świętojańska 12A lok. 01 15-082 Białystok 

100,00 pkt 

 

Jako najkorzystniejszą złożyła firma Architekci i Budownictwo Sp. z o.o. ul. 

Świętojańska 12A lok. 01 15-082 Białystok. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 

ust. 2 ustawy PZP w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

2. Odrzucenie ofert 

a) Oferta nr 8 firmy : Arch-Eko Projekt Jolanta Kotowska, ul. Wysoki Stoczek 

58/41 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP 

(„Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w 

sposób zgodny z wymogami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub 

przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi 

przez zamawiającego”) Oferta została złożona prawidłowo lecz nie została 

prawidłowo sporządzona w formie elektronicznej nie została opatrzona 



 
 

  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym ( zapisy SWZ dział II pkt. 2 lit. b tiret 3). 

b) Oferta nr 4 firmy: MM Proj-Bud Marcin Młodziankiewicz, ul. Strzałowa 41, 

87-100 Toruń została odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy PZP 

(„Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta 

wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie…”) W dniu 

20.09.2022 r. drogą elektroniczną Zamawiający wysłał prośbę o złożenie 

wyjaśnień (Zgodnie z art. 224 ust. 2 pkt 1 Zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień o których mowa w art. 224 ust. 1.  Prosimy o podanie sposobu 

wyliczenia ceny oferty z uwzględnieniem art. 224 ust. 3 pkt 4 ( zgodności z 

przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę .....) oraz art. 

224 ust. 3 pkt 6 ( zgodności z przepisami prawa pracy i zabezpieczenia 

społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie. 

Wyjaśnienia proszę przesłać formularzem na e-zamówienia lub na pocztę 

m.baran@hajnowka.pl do dnia 23.09.2022 r. do godz. 10:00). Do dnia 23.09.2022 

r. nie wpłynęły wyjaśnienia. 

c) Oferta nr 7 firmy: Biuro Architektoniczne Janusz Lewowski, ul. Skromna 5, 

20-704 Lublin została odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy PZP 

(„Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta 

wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie…”) W dniu 

20.09.2022 r. drogą elektroniczną Zamawiający wysłał prośbę o złożenie 

wyjaśnień (Zgodnie z art. 224 ust. 2 pkt 1 Zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień o których mowa w art. 224 ust. 1.  Prosimy o podanie sposobu 

wyliczenia ceny oferty z uwzględnieniem art. 224 ust. 3 pkt 4 ( zgodności z 

przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę .....) oraz art. 

224 ust. 3 pkt 6 ( zgodności z przepisami prawa pracy i zabezpieczenia 

społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie. 

Wyjaśnienia proszę przesłać formularzem na e-zamówienia lub na pocztę 

m.baran@hajnowka.pl do dnia 23.09.2022 r. do godz. 10:00). Do dnia 23.09.2022 

r. nie wpłynęły wyjaśnienia. 
 

POUCZENIE 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 513 oraz 515 ust. 1 pkt. 2 lit. a 

ustawy PZP Wykonawcy przysługuje wniesienie odwołania do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia. 
 

 

 

Zastępca Burmistrza 

Ireneusz Roman Kiendyś 
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