
 
 

 

 

PFE.7013.11.2017      Jeleniewo, dnia 10.08.2017 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się 

 

Przedmiot zamówienia: Usługa na pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad 

projektem: „Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na 

energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  

które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną*). 

 

W dniu 25 lipca 2017 r.  postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania 

ofertowego ogłoszono na stronie internetowej Gminy Jeleniewo: http://bip.jeleniewo.i-

gmina.pl  

 

W terminie do dnia 02 sierpnia 2017 r.  do godziny 10:00 złożono poniższe oferty: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena netto/brutto 
Inne kryteria 

(jeżeli dotyczy) 

1. DP Complex-bud Dyczewski 

Przemysław ul. Klonowa 40/80,      

16-400 Suwałki 

15 000,00/ 

18 450,00 zł 
- 

2. Przedsiębiorstwo Usługowe                   

„AD-BUD” R i P Popow s.c.                               

ul. Żelazna 9/54, 15-298 Białystok 

30 000,00/  

36 900,00 zł 
- 

3. Konserwacja Obiektów 

Budownictwa Usługi 

Ogólnobudowlane Michał Sawicki 

ul. Krzywólka 31A, 16-400 Suwałki 

29 000,00/               

35 670,00 zł 
- 

 

Z postępowania został wykluczony Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 w związku z tym, 

iż oferta złożona przez Wykonawcę jest niezgodna z obowiązującym prawem, a zatem 

podlega wykluczeniu jako prawnie wadliwą oraz nie spełnia warunku udziału w 

postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie 

doświadczenia.  

(Uzasadnienie: Wykonawca dołączył do oferty Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, w 

którym wykazał iż inspektorem nadzoru w branży sanitarnej będzie Pan Andrzej 

Urbanowicz posiadający uprawnienia budowlane Nr SUW-1/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. 

wydane przez Urząd Wojewódzki w Suwałkach. Po przeanalizowaniu oferty Wykonawcy, 

tj. Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „ELFAS” Antoni Wincza 16-400 Suwałki, ul. 

Falka 16, który złożył ofertę w dniu 20.07.2017 r. (ważną i jedyną) na wykonanie robót 

budowlanych nad: „Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na 

energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie” dołączonym do oferty kierownikiem robót 

w branży sanitarnej był Pan Andrzej Urbanowicz posiadający uprawnienia budowlane Nr 



SUW-1/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. wydane przez Urząd Wojewódzki w Suwałkach. 

Zgodnie z art. 24  ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 

2016 r., poz. 290 z późn. zm.) łączenie funkcji kierownika budowy (robót) i inspektora 

nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne. 

W ramach postawionego wymagania dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w 

zakresie doświadczenia Wykonawca nie wykazał doświadczenia w zakresie robót 

budowlanych na wartość 300 000 zł brutto). 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy: Konserwacja Obiektów 

Budownictwa Usługi Ogólnobudowlane Michał Sawicki ul. Krzywólka 31A, 16-400 

Suwałki  

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:  

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród złożonych ofert 

spełnia określone wymagania i jej cena jest najniższa spośród ważnych ofert.   

 

 

 

.......................................                 Kazimierz Urynowicz 

niepotrzebne skreślić*)                                                                    ………………………… 
     Podpis Wójta Gminy Jeleniewo 

 


