
Opoczno, 08.04.2021 r. 

Spr. nr 37/2021 

 

PROTOKÓŁ 
 z czynności postępowania  o udzielenie zamówienia  

o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto 

 

na zadanie p.n. „Budowa wiaty na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej + stoły i ławki w 

Karwicach.”  

 

W niniejszym postępowanie nie obowiązują przepisy ustawy Pzp i nie przysługuje prawo 

wnoszenia odwołania. 

 

Zamawiający: 

Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno 

telefon: 44/ 78 60 100  

NIP: 7681717575      REGON: 590648379 

Godziny urzędowania: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30 

wtorek: 7.30-16.30 

piątek: 7.30-14.30 

 

1. Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane drogą elektroniczną  (potwierdzeniem są wydruki 

ze skrzynki e-mailowej) do  n/w Wykonawców: 

 

1. Usługowy Zakład Stolarski Paweł Pacan 

Sołek 8 

26-300 Opoczno 

e-mail: biuro@pacan.com.pl 

2. ZAK – BUD Jadwiga Zakrzewska 

Brzezinki 59 

26-434 Gielniów 

e-mail: adaszakrzewski@interia.pl 

3. Zakład Ślusarski MARIO Mariusz Ubysz 

Topolice 91 

26-330 Żarnów 

e-mail: matrix1976-76@tlen.pl 

4. PM DACHY Usługi dekarskie Paweł Madej 

Werówka 2A 

26-340 Drzewica 

e-mail: pm-dachy@wp.pl 

 

 

2. Termin składania ofert: 06.04.2021 r. do godz. 11:00. 

3. Publicznego otwarcia ofert pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych dokonali w dniu 

06.04.2021r. o godz. 11:15. 
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4. Kwota przeznaczona na  realizację w/w zadania: 15 817,28 zł brutto. 

5. Na w/w zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta tj.: 

Nr Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena  

brutto 

Termin wykonania 

zamówienia 
Warunki płatności 

1. 

Zakład Ślusarski MARIO 

Mariusz Ubysz 

Topolice 91 

26-330 Żarnów 

15 300,00 zł  

Od dnia podpisania 

umowy do dnia 

30.06.2021 r. 

Zgodnie  

z zapisami 

 w zapytaniu 

ofertowym 

 

6. Wskazanie unieważnienia wraz z uzasadnieniem. 
Wydział Zamówień Publicznych proponuje unieważnienie w/w postępowania, ponieważ nie 

wpłynęła żadna ważna oferta. Zgodnie z dyspozycją § 5 ust 30 pkt. 1 Regulaminu udzielania 

zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto dla Urzędu Miejskiego w 

Opocznie „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono 

żadnej ważnej oferty”.  

 

    Uzasadnienie: 

     Oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest niezgodna z 

zapytaniem ofertowym, ponieważ nie została podpisana przez Wykonawcę. Oferta stanowi 

oświadczenie woli i powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do dokonania tej czynności w 

imieniu Wykonawcy. Oferta niepodpisana jest z mocy prawa nieważna i nie wywołuje skutków 

prawnych. Zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tj. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1740 ze zm.) pod pojęciem formy pisemnej rozumieć należy zwykłą formę pisemną, dla której 

zachowania wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie wyrażającym treść 

oświadczenia woli.  

7. Na tym protokół zakończono i podpisano w dniu 08.04.2021 r. 

 

Protokół sporządził: Paulina Jędrasik 

Podpisy pracowników: 

Danuta Urbańczyk 

Edyta Brzeska 

Paulina Jędrasik 

 

Zatwierdził:  

Z upoważnienia Burmistrza 

/…/ Tomasz Łuczkowski 

Zastępca Burmistrza 

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(78)par(1)&cm=DOCUMENT

