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Raba Wyżna, 2013-04-23 
 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GOPS.271.1.2013.  

Nazwa zadania:  

Realizacja projektu systemowego Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program 

aktywizacji zawodowej w Gminie Raba Wyżna 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w 

prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zad. nr 3 zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną 

przez Wykonawcę:  

Monika Karkula 

30-700 Rabka-Zdrój,     ul. Leśna 21 
 

Uzasadnienie wyboru: jedna oferta złożona przez wykonawcę spełniającego warunki i oferta ta nie podlega 

odrzuceniu. 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w 

terminie do dnia 2013-04-30.  

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty – zad nr 3: 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena  

Liczba punktów w kryterium cena 100% 

(max. liczba punktów 4000) 

5 
Dominika Małecka-Buźniak 

ul. Podtatrzańska 47/10, 34-400 Nowy Targ 
1600 

Wykonawca wykluczony 

Oferta odrzucona 

6 
Monika Karkula 

ul. Leśna 21, 34-700 Rabka-Zdrój 
1280 4000 

 
  

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w 

prowadzonym postępowaniu  został  wykluczony jeden   wykonawca: tj.: Dominika Małecka-Buźniak,  

ul Podtatrzańska 47/10, 34-700 Rabka-Zdrój 
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca  wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt. 4 

ustawy PZP  oraz część D1 SIWZ wymagał opłaconej polisy OC lub innego dokumentu. Zamawiający pismem z 

dnia 17-04-2013 wezwał do uzupełnienia  oświadczeń lub dokumentów Wykonawcę.  Wykonawca nie uzupełnił 

wymaganego dokumentu w wyznaczonym terminie. Tym samym Wykonawca nie wykazał, iż w stosunku do tego 

podmiotu brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym 

Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku określonego w SIWZ dlatego podlega wykluczeniu z postępowania.  

Uzasadnienie  prawne: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie 

wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu art. 24 ust.2 ppkt. 4  oraz  SIWZ cz. V pkt. 3. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Podstawa prawna: art.24 ust. 4 PZP oraz SIWZ cz. V 

pkt.5. 

 

 



Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga 

do Sądu) wobec czynności: 

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) odrzucenia oferty wykonawcy 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym 

 postępowaniu, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą 

elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane 

pisemnie. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) 

 

 

 

                  

    ____________________________________ 

Kierownik GOPS Raba Wyżna – Danuta Lemiszka 

 


