
 
 

  Pilchowice, dnia 04.09.2020 r.
Oznaczenie sprawy: IZP.271.46.2020 

 
WÓJT GMINY PILCHOWICE 

zawiadamia o wynikach postępowania 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

„Modernizacja instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Żernicy” 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Wybrano ofertę (nazwa i adres Wykonawcy): 

Firma Handlowo Usługowa ALTECH Aleksander Rusin 
44-144 Żernica  
ul. 1 Maja 53 
z ceną: 121 283,36 zł brutto.  
 
 

Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1843) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

Uzasadnienie faktyczne: 
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.07.2020 r. do godz. 9.00 wpłynęły 2 oferty.
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział zastosowanie procedury, o której 
mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert.  
Zamawiający pismem z dnia 11.08.2020 r., na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, zwrócił się do wykonawców: Usługi Elektryczne ELEKTROTUM Piotr Tumulka oraz 
Firma Handlowo Usługowa ALTECH Aleksander Rusin o złożenie / uzupełnienie oświadczeń 
/ potwierdzenie aktualności złożonych oświadczeń. 
Dnia 17.08.2020 r. Wykonawca Firma Handlowo Usługowa ALTECH Aleksander Rusin uzupełnił oraz 
potwierdził aktualność złożonych oświadczeń, potwierdzając spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. 
Zamawiający pismem z dnia 20.08.2020 r., na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, zwrócił się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, celem ustalenia czy zaoferowana cena 
jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca złożył wyjaśnienia w wymaganym terminie tj. 25.08.2020 r., potwierdzając zasadność 
zaoferowanej ceny. 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 
Cena – 60% 
Okres gwarancji i rękojmi – 40%. 

Wybrana oferta nr 2  uzyskała najwyższą liczbę punktów – tj: 100,00 pkt (60,00 pkt w kryterium „cena”, 
40,00 pkt w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”), jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 

 



 
 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty na zadanie: Modernizacja instalacji elektrycznej w Domu 
Kultury w Żernicy: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Liczba pkt  
w kryterium 

cena 

Liczba punktów w 
kryterium okres 

gwarancji i rękojmi 

Łączna 
punktacja 

1 
Usługi elektryczne ELEKTROTUM Piotr Tumulka 
47-400 Racibórz, ul. Urbana 28 

37,05 40,00 77,05 

2 
Firma Handlowo Usługowa ALTECH Aleksander 
Rusin 
44-144 Żernica, ul. 1 Maja 53 

60,00 40,00 100,00 

   

 
Przewodniczący Komisji Przetargowej  

Arkadiusz Gawłowski 


