
 

  

           Kraków, 8 września 2021r. 

DAM.282.3.21 

 

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. na Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych i 

wieży Teatru  Miniatura przy pl. Św. Ducha 2 (nr rej. zabytków A-946) – CPV 45453000-7, działając 

na podstawie art. 253 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w 

postępowaniu wybrana została oferta złożona przez Firmę Budowlano-Konserwatorską Jarosław 

Woźniak, ul. Płk. Nullo 7/4, 31-543 Kraków. 

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu i uzyskała 

najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami i wymaganiami określonymi w SIWZ.  

 

W postępowaniu złożone zostały oferty, które otrzymały następującą punktację: 

 

Nazwa Liczba punktów 

w kryterium 

„Cena” 

Liczba punktów 

w kryterium 

„okres 

gwarancji” 

Łączna 

liczba 

punktów 

Firma Budowlano-Konserwatorska Jarosław 

Woźniak 

ul. Płk. Nullo 7/4, 31-543 Kraków 

60 40 100 

DES Henryk Dowgier, Anna Dowgier Sp. J. 

ul. Kronikarza Galla 5/1, 30-053 Kraków  
50 40 90 

 

W postępowaniu zostały odrzucone oferty złożone przez: 

1. Firmę Budowlano-Konserwatorską ESKA Karolina Słapak, ul. Torfowa 6, 30-384 Kraków, 

2. ANTIS Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie Rafał Ćwięczek, Al. Beliny 

Prażmowskiego 69/1, 31-514 Kraków. 

Obie wymienione oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 4) w zw. z art. 63 ust. 2 

ustawy PZP. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP, odrzuceniu podlega oferta która jest 

nieważna na podstawie odrębnych przepisów, a zgodnie z art. 63 ust. 2 PZP w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Oferta, która nie została podpisana w wymagany sposób (zgodnie z art. 63 PZP) 

jest zatem nieważna, gdyż ustawa nie przewiduje możliwości wezwania wykonawcy do uzupełnienia 

podpisu na ofercie. Oferty złożone przez wymienionych Wykonawców nie zostały złożone zgodnie z 

wymogiem art. 63 ustawy PZP gdyż nie zostały opatrzone podpisem zaufanym ani podpisem 

osobistym, zatem podlegają odrzuceniu na wskazanej powyżej podstawie. 

  
 

              Krzysztof Głuchowski 

 

 

       Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
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