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Radom, dnia 26.04.2017 r. 
 

 

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE  

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na usługę wykonania 77 operatów 

szacunkowych nieruchomości położonych w Radomiu, ogłoszonym w dniu 27.03.2017 r. na: tablicy 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w 
Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.bzp.uzp.gov.pl, pod numerem: 52144-2017. 

 
 
W związku z tym, iż Wykonawca: Wycena Nieruchomości Bożena Szeliga, 26-652 Zakrzew odstąpił od 
podpisania umowy w zakresie części I oraz III zamówienia, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), 
który stanowi, że jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego (…), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1, zawiadamiamy, iż: 
 

Część 1 zamówienia: 

1. w niniejszym postępowaniu - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: 
cena (60%) i termin wykonania zamówienia (40%) uznano ofertę nr 2 złożoną przez następującego 
Wykonawcę: 

 
NOVA Kompleksowa Obsługa Nieruchomości 
Katarzyna Paździur 
26-600 Radom 
ul. Żyzna 17/1 
z ceną: 4 800,00 zł 
termin wykonania zamówienia: 20 dni 
 

Uzasadnienie wyboru:  
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części I wpłynęło 3 oferty. Postępowanie rozstrzygnięte 
zostało w dniu 20.04.2017 r., w ten sposób, że jako najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną 
przez Wykonawcę: Wycena Nieruchomości Bożena Szeliga, 26-652 Zakrzew z ceną: 4 000,00 zł  
i terminem wykonania zamówienia: 20 dni. W dniu 25.04.2017 r. Wykonawca poinformował,  
iż odstępuje od podpisania umowy na wykonanie operatów szacunkowych w zakresie części I 
zamówienia. W związku z powyższym, bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert, jako 
najkorzystniejszą Komisja proponuje wybrać ofertę nr 2, która w rozstrzygnięciu postępowania 
przesłanym w dniu 20.04.2017 r. otrzymała 90,00 pkt. 
 

Część 3 zamówienia: 

1. w niniejszym postępowaniu - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: 
cena (60%) i termin wykonania zamówienia (40%) uznano ofertę nr 2 złożoną przez następującego 
Wykonawcę: 

 
NOVA Kompleksowa Obsługa Nieruchomości 
Katarzyna Paździur 
26-600 Radom 
ul. Żyzna 17/1 
z ceną: 7 320,00 zł 
termin wykonania zamówienia: 30 dni 
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Uzasadnienie wyboru:  
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części III wpłynęło 3 oferty. Postępowanie rozstrzygnięte 
zostało w dniu 20.04.2017 r., w ten sposób, że jako najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną 
przez Wykonawcę: Wycena Nieruchomości Bożena Szeliga, 26-652 Zakrzew z ceną: 7 250,00 zł  
i terminem wykonania zamówienia: 30 dni. W dniu 24.04.2017 r. Wykonawca poinformował,  
iż odstępuje od podpisania umowy na wykonanie operatów szacunkowych w zakresie części III 
zamówienia. W związku z powyższym, bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert, jako 
najkorzystniejszą Komisja proponuje wybrać ofertę nr 2, która w rozstrzygnięciu postępowania 
przesłanym w dniu 20.04.2017 r. otrzymała 99,43 pkt. 
 
 

 
 
  Z up. PREZYDENTA MIASTA  

                                                                          Aneta Ćwiklińska 
                                   Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
 
 
 


