
Zamawiający:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
Plac Powstańców Warszawy 1 
50-153 Wrocław

Wrocław, dnia r s  września 2022 r.

WYKONAWCY
UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA O WYBORZE KOLEJNEJ OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZĘŚCI 50 ZAMÓWIENIA
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług na rzecz Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakresie prac biurowych, wspom agających pracę Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców”

numer postępowania: AL-ZP.272-9/22/ZP/US
Działając na podstawie art. 253 w związku z art. 252 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp", Zam awiający zawiadam ia o uchyleniu się od zawarcia umowy przez 
Wykonawcę, którego oferta -  po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w art. 263 ustawy Pzp -  została, 
wybrana jako najkorzystniejsza, braku zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą ze strony Wykonawców, 
do których Zam awiający zwrócił się na podstawie, odpowiednio, art. 252 ust. 2 i art. 252 ust. 3 ustawy Pzp oraz 
wyborze -  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako 
„SWZ") -  kolejnej oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę: Klaudia Tomaszek, ul. Graniczna 2, ¿3-600 
Kępno, który -  w odpowiedzi na wezwanie wystosowane na podstawie art. 252 ust. 3 ustawy Pzp -  wyraził zgodę 
na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.
Uzasadnienie decyzji: W dniu 24 sierpnia 2022 r. Wykonawca, którego oferta -  po przeprowadzeniu czynności, 
o których mowa w art. 263 ustawy Pzp -  została wybrana jako najkorzystniejsza, tj. Marta Wajdzik, Samlowiec 38, 
43-426 Kostkowice, złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z zawarcia umowy w Części 50 zamówienia.
W konsekwencji, w dniu 30 sierpnia 2022 r„ tj. po upływie terminu, o którym mowa w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, 
Zam awiający -  działając na podstawie art. 252 ust. 2 ustawy Pzp -  zwrócił się do Wykonawcy: Jakub Borcoń, 
ul. Przyjaźni 113/10, 53-030 Wrocław -  o wyrażenie pisemnej zgody na wybór jego oferty w Części 50 zamówienia 
po upływie terminu związania ofertą.
W dniu 30 sierpnia 2022 r. Wykonawca: Jakub Borcoń, ul. Przyjaźni 113/10, 53-030 Wrocław, złożył Zamawiającemu 
pisemne oświadczenie, w którym nie wyraził zgody na wybór jego oferty w Części 50 postępowania, co -  zgodnie 
z art. 226 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp -  stanowi przesłankę odrzucenia jego oferty.
W następstwie powyższej czynności, w  dniu 1 września 2022 r., Zam awiający -  na podstawie art. 252 ust. 3 ustawy 
Pzp -  zwrócił się do Wykonawcy: Jakub Pyrda, ul. Świdnicka 53/1, 55-050 Sobótka, którego oferta została najwyżej 
oceniona w  Części 50 postępowania, o wyrażenie -  w terminie do dnia 2 września 2022 r. -  pisemnej zgody 
na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.
W wyznaczonym terminie Wykonawca: Jakub Pyrda, ul. Świdnicka 53/1, 55-050 Sobótka, nie wyraził pisemnej 
zgody na wybór jego oferty w Części 50 postępowania po upływie terminu związania ofertą, co -  zgodnie 
z art. 226 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp -  stanowi przesłankę jej odrzucenia.
W związku z powyższym, w dniu 8 września 2022 r., Zam awiający -  na podstawie art. 252 ust. 3 ustawy Pzp -  zwrócił 
się do Wykonawcy: Klaudia Tomaszek, ul. Graniczna 2, 63-600 Kępno, którego oferta -  jako kolejna -  została 
najwyżej oceniona w Części 50 postępowania, o wyrażenie -  w terminie do dnia 9 września 2022 r. -  pisemnej 
zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą -  uzyskując przedmiotową zgodę w dniu 
12 września 2022 r.
Ponadto, Zam awiający zawiadam ia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie 
z postanowieniami art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.


