
 
Miejskie Przedsiębiorstwo                   Ruda Śląska, dnia 30 grudnia 2020 roku 
Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Sp. z o.o. 
ul. 1 Maja 218 
41-710 Ruda Śląska 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 
 

Dotyczy postępowania przetargowego nr EZ/06/U/PN/2020: Usługa utrzymania parków, zieleńców, 
miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych  w dzielnicach Wirek, Bielszowice w Rudzie 
Śląskiej. 
 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na:  

 

Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych                        
w dzielnicach Wirek, Bielszowice w Rudzie Śląskiej (nr EZ/06/U/PN/2020) 
 
zorganizowanym  przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, w zakresie zadania nr 1 dokonano wyboru oferty: 

 

Zadanie nr 1  
Biuro Techniczno- Handlowe 

„BART” 
Jarosław Bargieł 
42-504 Będzin 

Ul. Niepodległości 82 
NIP: 625-100-37-37 

Cena oferty:  597 589,49 zł. 

 

Uzasadnienie: jest to jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta złożona do powyższego zadania, która 

spełnia także wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

 

Zadanie nr 2 

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnił  w dniu 10 grudnia 2020 roku 
postępowanie o udzielenie zamówienia,  gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
  
W niniejszym postępowaniu w zakresie zadania nr 2 została złożona wyłącznie jedna oferta-  tj. oferta 
Wykonawcy – Konsorcjum firm: LIDER: P.P.U. Hebex s.c.  Ireneusz i Anna Noculak, 41-711 Ruda Śląska ul. 
Wyzwolenia 111, NIP: 641-19-05-846 oraz PARTNER: Warsztat Usługowy- Produkcyjno- Handlowy Andrzej 
Langner 41-705 Ruda Śląska Ul. Ks. Potyki 45. Oferta to została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 
1  i 2 ustawy Pzp.  
 
Mając powyższe na względzie Zamawiający zobowiązany był, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 
unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu. 
 
W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty. 
 
Informacja o terminie, po upływie którego umowa może zostać zawarta 
Zamawiający informuje, iż zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza, 
zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy przed upływem terminów, o których mowa   w art. 94 ust. 1 pkt.1. 
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