
UCHWAŁA Nr 104/110/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 23 grudnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji 

Na podstawie art. 54 ust. 2 i art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa Placówki opiekuńczo – wychowawczej w Łasinie” 

w postaci wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Art - SERVICE Łukasz Lewalski, 

ul. Pod Foluszek 68, 87-305 Zbiczno, która zaoferowała najkorzystniejszą realizację zamówienia zgodnie 

z kryteriami oceny ofert i uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym 

bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na zadanie pn. „Budowa Placówki opiekuńczo – wychowawczej w Łasinie” 

złożono dwie oferty: 

1/39421 - Art - SERVICE  Łukasz Lewalski,  ul. Pod Foluszek 68, 87-305 Zbiczno 

2/39559 – Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego Budownictwa „TOM”, Otłowiec 27, 82 – 520 Gardeja. 

Komisja przetargowa wnioskuje o: wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę  

Art - SERVICE  Łukasz Lewalski, 87-305 Zbiczno 23c, ponieważ zgodnie z kryterium oceny ofert otrzymała 

największą liczbę punktów – 100 pkt. oraz spełnia wymogi zawarte w SWZ. Ponadto wykonawca spełnił 

warunki udziału w postepowaniu i nie podlega wykluczeniu. 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) 

i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

 

 

 

Łączna liczba 

przyznanych 

punktów 

Cena oferty 

brutto – 

60% liczba 

punktów w 

kryterium 

Okres gwarancji  

i rękojmi – 20% 

liczba punktów w 

kryterium 

Termin 

realizacji 

zamówienia – 

20% liczba 

punktów w 

kryterium 

 

1/39421 

Art - SERVICE  Łukasz 

Lewalski,  

ul. Pod Foluszek 68,  

87-305 Zbiczno  

60,00 20,00 20,00 100  

 

Oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego Budownictwa „TOM”, Otłowiec 27, 82 – 520 

Gardeja została odrzucona z powodu błędów w obliczeniu ceny polegającej na nieprawidłowym zastosowaniu 

stawki VAT. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


