
 

„Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach”  

w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 

 

Kalety, dnia 7 września 2022 roku 

Znak postępowania: ZBM.271.09.2022  

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
ORAZ OFERTACH ODRZUCONYCH  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach”. 
 

1. Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuje, że w ramach postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na.: „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kaletach”  

została wybrana oferta złożona przez wykonawcę: 

Konsorcjum Firm: 

TIGER-BUD S.C. RAFAŁ LISOŃ, MARIUSZ JUST – Lider  

42-700 Lubliniec, Rusinowice ul. Szpakowa 35 

TIGER-BUD SP. Z O.O. – Członek 

42-700 Lubliniec, Rusinowice ul. Szpakowa 35 

 

Uzasadnienie: 

Niniejszy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, brak jest podstaw do 

wykluczenia Wykonawcy z postępowania, a jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień 

publicznych, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz jest jedyną ofertą niepodlegającą 

odrzuceniu i otrzymała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia tj.: 100 pkt. 

 
2. Zamawiający informuje jednocześnie, że: 

1) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w ramach niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, 

  

została odrzucona oferta złożona przez Wykonawcę: 

NAU-TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Łowiecka 49 

Uzasadnienie: 

W wyniku badania podmiotowych środków dowodowych Zamawiający uznał, że oferta firmy 

NAU-TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 

Tarnowskich Górach, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego. 

 

Komisja Przetargowa po zbadaniu złożonych podmiotowych środków dowodowych oraz 

przedłożonych wyjaśnień na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kaletach” przez NAU-TECHNIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Łowiecka 49, stwierdziła iż: 

niniejszy Wykonawca nie spełnia warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, 

ze względu na brak wykazanej roboty budowlanej polegającej na budowie budynku o 

kubaturze brutto 1500 m3, zgodnie z wymaganiem opisanym w Ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 

zm.) odrzuca ofertę, jako złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w 

postępowaniu, określonymi przez Zamawiającego.  

 

2) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w ramach niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, 

 

została odrzucona oferta złożona przez Wykonawcę: 

Wizard System Marcin Nowak 
41-208 Sosnowiec, ul. Łabędzia 4 

 

Uzasadnienie: 

W wyniku badania ofert Zamawiający uznał, że oferta firmy Wizard System Marcin Nowak, 

nie została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Zgodnie z Rozdziałem XVI Opis sposobu przygotowania oferty - 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

Złożona oferta nie została opatrzona żadnym z ww. podpisów, została przesłana jedynie za 

pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

odrzuca ofertę, jako sporządzoną w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania ofert, określonymi przez Zamawiającego.  

 
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

Nr 

oferty 
Nazwa oraz adres wykonawcy 

Ilość punktów 

w kryterium 

„cena”  

[pkt] 

Ilość punktów 

w kryterium 

„okres 

gwarancji” 

[pkt] 

Łączna 

punktacja 

[pkt] 

1. 

Konsorcjum Firm: 

TIGER-BUD S.C. RAFAŁ LISOŃ, MARIUSZ JUST – Lider  

42-700 Lubliniec, Rusinowice ul. Szpakowa 35 

TIGER-BUD SP. Z O.O. – Członek 

60 40 100 
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42-700 Lubliniec, Rusinowice ul. Szpakowa 35 

2. 

NAU-TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Łowiecka 49 

Oferta odrzucona – nie podlega ocenie 

3. 
Wizard System Marcin Nowak 
41-208 Sosnowiec, ul. Łabędzia 4 

Oferta odrzucona – nie podlega ocenie 

 
 

 Tomasz Galios 
 

                                                                                                        z-ca burmistrza Miasta Kalety 
                        ……………….…………………………..  

(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub innej osoby upoważnionej) 
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