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Znak sprawy: ZO/02/2022 

 

 Dotyczy:    Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie zapytania ofertowego pn.: Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja i doposażenie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krasnymstawie.”  –  

znak sprawy: ZO/02/2022 

 
Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie, 
w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja i doposażenie 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krasnymstawie.”  –  znak 
sprawy: ZO/02/2022, zawiadamia, że jako najkorzystniejszą w niniejszym 
postępowaniu uznano Ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 

 
Kosikowski Architektura 

ul. Ceramiczna 34B 
22-100 Chełm 
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Uzasadnienie merytoryczne oraz uzasadnienie prawne dokonania wyboru oferty 
najkorzystniejszej; 
 
W dniu 01.03.2022 roku o godzinie 13.30 w siedzibie Zamawiającego miało miejsce 
otwarcie  ofert w sprawie w/w postępowania dotyczącego udzielenia w/w zamówienia 
publicznego. Do dnia 01.03.2022r. ofertę złożył 1 w/w Wykonawca. Oferta ta opiewała 
na kwotę wyższą aniżeli kwota jaką Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o.  mogło przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. 
 
 Kwota jaką przewidział Zamawiający wynosi; 
 

• netto 39 999, 87 zł /słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset 
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy/. 
 

 Kwota jaką przewidział Wykonawca za wykonanie usługi zgodnie z załączonym w dniu    
 01.03.2022 roku Formularzu oferty wynosi; 
 

• netto  63 983, 74 zł /słownie sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt 
trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze/. 

 
W związku ze znaczną różnicą pomiędzy w/w kwotami netto doszło do zwołania w trybie 
pilnym Komisji powołanej do prac związanych z udzieleniem w/w zamówienia która 
postanowiła co następuje; 
 
Zgodnie z  Regulamin udzielania zamówień publicznych w PGK Sp. z o.o. w 
Krasnymstawie wprowadzonym na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Prezesa PGK Sp. z 
o.o. w Krasnymstawie z dnia 26 lutego 2021r. zwanego dalej „Zarządzeniem” działając w 
oparciu o § 10 pkt. 2  ppkt. 8 powyżej wskazanego Regulaminu, Komisja powołana do 
przeprowadzenia postępowania w dniu 02.03.2022r. zwróciła się do  wyżej wskazanego 
Wykonawcy do udziału w negocjacjach dotyczących ceny przewidzianej dla wykonania 
zamówienia. 
 
Skutkiem przeprowadzonych negocjacji było po stronie Wykonawcy było obniżenie 
kwoty jaką pierwotnie wskazywał w złożonym wraz z ofertą Formularzu ofertowym z 
dnia 01.03.2022 r. do kwoty która zgodnie z dołączonym w dniu 02.03.2022r. 
Formularzem z negocjacji wyniosła odpowiednio; 
 

• netto 58 500, 00 zł /słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych zero 
groszy/. 
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Skutkiem przeprowadzonych negocjacji ze strony Zamawiającego było podwyższenie 
kwoty jaką Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 
przeznaczy na sfinalizowanie w/w zamówienia publicznego, do kwoty oferty 
najkorzystniejszej po przeprowadzonych negocjacjach dotyczących ceny tj. 
 

• netto 58 500, 00 zł /słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych zero 
groszy/. 

 
 
 
 
W związku z powyższym Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z 
o.o. postanawia się co następuje; 
 
Uznać ofertę złożoną w postępowaniu pn.: „Modernizacja i doposażenie Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krasnymstawie.”  –  znak sprawy: 
ZO/02/2022, złożoną przez; 
 
 

Kosikowski Architektura 
ul. Ceramiczna 34B 

22-100 Chełm 
 
 
 

za ofertę najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu z ceną oferowaną; 
 

• netto  58 500, 00 zł /słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych zero 
groszy/. 
 
 

 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskała najwyższą 

maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt w przyjętym kryterium oceny ofert (cena oferty) 

spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert. 
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Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z 
punktacją przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert, tj. cena oferty:     

 

Lp. Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres Wykonawcy 

Kryterium Cena oferty 
[max 100 pkt] 

 
 

1. 

 
Kosikowski Architektura 

ul. Ceramiczna 34B 
22-100 Chełm 

 

 
 

100,00 
 

 

Zamawiający informuje ponadto, że: 

• umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z standardami określonymi w 

rozdz. XIX pkt. 19.2 Zapytania ofertowego. 

• w postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert. 

 

 
 

 

Otrzymują: 

1. Ww. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

2. a/a 
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