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DZP/26/2022/Z 

ZAWIADOMIENIE 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w  Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. zawiadamia, że 
w zapytaniu ofertowym pn.:  

„Dostawa odwodnień liniowych ACO” 

         została wybrana jako najkorzystniejsza  oferta  nr  2  Wykonawcy: 

„PROBUD” Dariusz Surma 
Ul. Dworcowa 38/187 

05-500 Piaseczno 

za cenę brutto  29.067,36 zł 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez 
następujących Wykonawców: 

Nr Nazwa Wykonawcy 
Cena brutto 

wartość punkty 

1 
CETEL SERWIS Sp. z o.o. 
62-052 Głuchowo ul. Komornicka 16 

31.094,40 zł ------ 

2 
„PROBUD” Dariusz Surma 
05-500 Piaseczno ul. Dworcowa 38/187 

29.067,36 zł 100,00 pkt. 

3 
BK SANIT Sp. z o.o. 
00-819 Warszawa ul. Złota 75a/7 

30.055,29 zł 96,71 pkt. 

Odrzucono ofertę nr 1 Wykonawcy: 
CETEL SERWIS Sp. z o.o. 
62-052 Głuchowo ul. Komornicka 16 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający w Zapytaniu ofertowym określił, iż „o udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent, 
który złoży ofertę podpisaną przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji, określoną/e 
w dokumencie rejestrowym lub pełnomocnictwie”. „W przypadku, gdy Oferta będzie podpisana przez 
pełnomocnika niewskazanego jako osoba upoważniona do reprezentacji Oferenta we właściwym 
rejestrze albo ewidencji – oferent zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do 
reprezentowania Oferenta w Postępowaniu”. Oferta złożona przez Wykonawcę CETEL SERWIS                  
Sp. z o.o. została podpisana  przez Kierownika Hurtowni Tomasza Kowalskiego. Zamawiający w dniu 
08.12.2022 r. wezwał w/w Wykonawcę do uzupełnienia złożonej oferty o pełnomocnictwo, wystawione 
zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Natomiast Wykonawca nie przesłał stosownego 
pełnomocnictwa w wyznaczonym terminie.  
Mając na uwadze fakt, iż do złożenia oferty niezbędne jest posiadanie przez osobę składającą w imieniu 
Wykonawcy oświadczenie woli w przedmiocie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
a także w przedmiocie zaoferowania wykonania przedmiotu zamówienia stosownego umocowania, brak 
takiego pełnomocnictwa oznacza, że oferta została podpisana przez osobę nieumocowaną, co skutkuje 
tym, że oferta w ogóle nie jest podpisana. 
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