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Dziekanowice, dnia 25 czerwca 2020 r. 

 

 

Postępowanie nr MPP-02-2020 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dziedzictwo 

Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej  

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży 

budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.  Pakiet 3: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży 

elektrycznej. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej PZP), Zamawiający – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,  

informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu oraz których oferty zostały 

odrzucone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko 

- wystawienniczej  Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.  Pakiet 3: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży 

elektrycznej. 

 

I. Wybór oferty najkorzystniejszej 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę  

Agencja Inwestycyjna TERRA Sp. z o.o i Wspólnicy 

Ul. Botaniczna 24/3 

60-586 Poznań 

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do 

przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ). 

Punktacja złożonych ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 16 części I SIWZ: 

Wykonawca 

Cena oferty 

brutto w zł 

(ilość punktów 

uzyskanych  

w ramach kryterium) 

     Doświadczenie 

Inspektora Nadzoru 

(ilość punktów 

uzyskanych  

w ramach kryterium) 

Punkty razem 

 

Agencja Inwestycyjna TERRA Sp. z o.o i 

Wspólnicy 

Ul. Botaniczna 24/3 

60-586 Poznań 

40 590,00  

(60 pkt) 

 

 

3 roboty 

(40 pkt) 

100 pkt 

Biuro Obsługi Architektonicznej Archi-Graf 

Ul. Kossaka 110 

64-920 Piła 

44 280,00 

(55 pkt) 

          3 roboty 

(40 pkt) 
95 pkt 

Matyja i Ritter Architekt i Inżynier Budownictwa 

Sp. p. 

Al. Niepodległości 36 

61-714 Poznań 

69 741,00 

(34,92 pkt) 

 

2 roboty 

(20 pkt) 

54,92 pkt 
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Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 PZP. 

II. Wykluczeni wykonawcy 

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu nie został 

wykluczony żaden wykonawca. 

 

III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone 

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert w dniu 19 czerwca 2020 r. została odrzucona 

oferta Wykonawcy przez LNPE Michał Kapka, Ul. Głogowska 129/113, 60-244 Poznań.  

Stosowna informacja w tym zakresie została przekazana wszystkim Wykonawcom w dniu 19 czerwca 2020 r. 

Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 4) oraz art. 90 ust. 3 PZP. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W toku badania ofert Zamawiający powziął wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za 

ceną zaoferowaną w złożonej ofercie, która wydawała się rażąco niska, ponieważ jest niższa o co najmniej 30% od 

wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 PZP, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia, zwrócił się do Wykonawcy pismem z dnia 16 czerwca 2020 r. z prośbą o udzielenie 

wyjaśnień i przedstawienia dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 

W dniu 18 czerwca Wykonawca przesłał wyjaśnienia, iż w złożonej przez niego ofercie został popełniony błąd. 

Cena w złożonej ofercie wynosi 154,98 złotych, w wyniku złego wypełnienia formularza ofertowego. W złożonych 

wyjaśnieniach Wykonawca wskazuje, iż cena za realizację przedmiotu winna wynosić 154 980 zł brutto. 

Omyłka taka nie podlega poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 PZP. 

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4) PZP, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 

Ustawa wprowadzając możliwość odrzucenia oferty przez zamawiającego z powodu rażąco niskiej ceny nie 

precyzuje jednak tego pojęcia. Nie definiują go również przepisy dyrektyw Unii Europejskiej będące u podstaw 

przedmiotowej regulacji. Znaczenia tego wyrażenia nie wyjaśnia również orzecznictwo Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości. 

Mając na względzie cel przedmiotowej regulacji wydaje się, iż za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z 

ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę 

znacząco odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia 

usługi, dostawy, roboty budowlanej. Przyczyną wyraźnie niższej ceny od innych ofert może być albo świadome 

działanie wykonawcy albo nierzetelność kalkulacji wykonawcy, co grozi nienależytym wykonaniem lub 

niewykonaniem zamówienia w przyszłości. 

 

 

 

 

 

 


