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ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA 1 i 2 

 
Działając, w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą,  w związku z art. 92 ust. 2 Ustawy 

niniejszym informuję o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu: 

W zakresie zadania 1 i 2: Firma Handlowo Usługowa MRUK Sp. z o.o. ul. Tulipanowa 12/5, Koło 62-600 

 

UZASADNIENIE 
 

Zadanie 1: 
Art. 94 ust. 3 Ustawy stanowi, iż jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 

93 ust. 1 Ustawy. W związku ze złożeniem przez wykonawcę P.H.U Arkadiusz Rudowicz oświadczenia, iż nie 

podpisze on umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą i jedyną 

pozostającą ofertę, to jest ofertę Firmy Handlowo Usługowej MRUK Sp. z o.o. Zaoferowana przez Wykonawcę 

cena: (356 400,00 zł) nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia (388 800,00 zł). 

 

Zadanie 2: 

Art. 94 ust. 3 Ustawy stanowi, iż jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 

93 ust. 1 Ustawy. W związku ze złożeniem przez wykonawcę P.H.U Arkadiusz Rudowicz oświadczenia, iż nie 

podpisze on umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą i jedyną 

pozostającą ofertę, to jest ofertę Firmy Handlowo Usługowej MRUK Sp. z o.o. Zaoferowana przez Wykonawcę 

cena (32 626,80 zł) okazała się być wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia (30 164,40 zł), jednakże Zamawiający mając na względzie brzmienie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, mógł 

zwiększyć w/w kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty i podjął stosowną w tym zakresie decyzję. 
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