
 

 

 

Kamienna Góra, 9 lutego 2022 r. 

ZIF.271.2.2022 

Wykonawcy 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na administrowanie 
i utrzymanie słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych na terenie miasta 
Kamienna Góra 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 253 ust. 1 Ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 

1129 ze zmianami) dalej „Ustawa”, niniejszym informuje, że w postępowaniu na 

administrowanie i utrzymanie słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych na terenie 

miasta Kamienna Góra 

1. OFERTĘ NAJKORZYSTNIEJSZĄ złożył Wykonawca: RENGL POLSKA sp. z o.o. z Wrocławia 

z ceną 98 892,00 zł brutto. 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 Ustawy, na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. Uzyskała ona 

100 punktów, tj. największą liczbę punktów spośród wszystkich ofert niepodlegających 

odrzuceniu. Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania. Zaproponował najniższą cenę za wykonanie zamówienia 

przy jednoczesnej deklaracji rozplakatowania materiałów przekazanych przez 

Zamawiającego w ciągu 24 godzin licząc od daty i godziny ich otrzymania od 

Zamawiającego. 

2. ODRZUCONO OFERTĘ złożoną przez Wykonawcę: Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe 

Spółdzielnia Socjalna, Przedsiębiorstwo Rozwoju Społecznego Spółdzielnia Socjalna 

z Kostrzyna nad Odrą na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) Ustawy. 

Zgodnie z przywołanym przepisem Ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli 

została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, lub podmiotowego środka 

dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków 



 

 

udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów 

lub oświadczeń.  

Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganego oświadczenia, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 Ustawy wg wzoru: Załącznik nr 2 do SWZ. 

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 28 stycznia 2022 r. wezwał 

Wykonawcę do złożenia aktualnego na dzień złożenia Oświadczenia Wykonawcy o braku 

podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do 

SWZ) i wyznaczył termin na jego złożenie do dnia 4 lutego 2022 r. W wyznaczonym 

terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna korespondencja w sprawie. Uznano 

zatem, że w wyznaczonym terminie oświadczenia, o którym w art. 125 ust. 1 Ustawy nie 

przedłożono i na tej podstawie odrzucono ofertę na mocy przywołanego we wstępie 

przepisu Ustawy. 

Zamawiający ponadto informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono cztery 

oferty. Jedną ofertę odrzucono. Oferty otrzymały następującą liczbę punktów w kryteriach 

oceny ofert: 

Lp. Wykonawca 
(nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawcy) 

Liczba pkt 

w kryterium cena 

Liczba pkt w kryterium 

czas realizacji zlecenia 

Łączna 

punktacja 

1 
Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.  

ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra 
52,60 40,00 92,60 

2 
PHU DENDREX Grzegorz Exner 

Przedwojów 138, 58-400 Kamienna Góra 
57,63 40,00 97,63 

3 

Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe Spółdzielnia 

Socjalna, Przedsiębiorstwo Rozwoju Społecznego 

Spółdzielnia Socjalna 

ul. Dworcowa 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą 

oferta odrzucona 

4 
RENGL POLSKA sp. z o.o. 

Al. Jana Kasprowicza 95/4, 51-146 Wrocław 
60,00 40,00 100 

Z up. Burmistrza 
Miasta Kamienna Góra 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Fryc 

 



 

 

Sprawę prowadzi i pismo sporządził: 
Piotr Kepesz 
Inspektor ds. zamówień publicznych 
Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych - Urząd Miasta Kamienna Góra 
pok. 308 
tel. +48 75 645 51 25 
e-mail: piotr.kepesz@kamiennagora.pl 


