
Strona 1 

OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO 
W WOSKOWICACH MAŁYCH 

WOSKOWICE MAŁE, UL. PAŁACOWA 15 
46-100 NAMYSŁÓW 

Woskowice Małe, 07-10-2021 r. 
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmianami) pn: Wykonanie 
zadania pn. „Remont budynku terapii i wykonanie uszczelnień obróbki 
blacharskiej budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach 
Małych oraz remont łazienek i pomieszczenia socjalnego w Wojewódzkim 
Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu” (ogłoszenie  
o zamówieniu nr 2021/BZP 00183460/01 z dnia 2021-09-16). Postępowanie dotyczy 
zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 
130 000,00 złotych oraz wartości mniejszej niż progi unijne. Rodzaj zamówienia – 
robota budowlana. ID postępowania: ocds-148610-69dea36d-1700-11ec-b885- 
f28f91688073.  
zamówienie podzielone jest na 2 części o nazwach: 
Część 1: „Remont budynku terapii i wykonanie uszczelnień obróbki 
blacharskiej budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach 
Małych”. 
Część 2: „Remont łazienek i pomieszczenia socjalnego w Wojewódzkim 
Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu”. 
 
 

Numer postępowania: DAG.250.3.2.2021 
Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 ORAZ UNIEWAŻNIENIU 

POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 
 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 2. 

Część 2: „Remont łazienek i pomieszczenia socjalnego w Wojewódzkim 
Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu”. 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 wyżej cyt. ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako 
„SWZ”), w zakresie części 2, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 
Wykonawcę: ILNICKI Sp. z o.o., ul. Laurowa 15B, 45-950 Opole. 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 
100,00 pkt i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ („Cena” – waga 90,00%; 
„Dodatkowy okres gwarancji” – waga 10,00%). 



Strona 2 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu 
złożono 1 ofertę, odrzucono 0 ofert. Oferta została złożona przez Wykonawcę: 
1. ILNICKI Sp. z o.o., ul. Laurowa 15B, 45-950 Opole. 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofercie niepodlegającej 
odrzuceniu: 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofercie niepodlegającej odrzuceniu: 

Lp. 
Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Ilość punktów 
przyznanych 

ofercie w 
kryterium 
“Cena” 

Ilość punktów 
przyznanych 

ofercie w 
kryterium 

“Dodatkowy 
okres gwarancji” 

Łączna ilość 
punktów 

przyznanych 
ofercie 

1. 
ILNICKI Sp. z o.o. 
ul. Laurowa 15B 
45-950 Opole  

90,00 10,00 100,00 

 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę do 

wysokości 40 192,32 zł brutto. Cena zaproponowana w najkorzystniejszej ofercie 
przewyższa tę kwotę o 53 308,39 zł. Zamawiający zwiększa kwotę, którą zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 2 do ceny 
najkorzystniejszej oferty, czyli do 93 500,71 zł brutto. 
 
 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 1. 

Część 1: „Remont budynku terapii i wykonanie uszczelnień obróbki 
blacharskiej budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach 

Małych”. 
 

Działając na podstawie art. 260 w powiązaniu z art. 255 pkt 1) wyżej cyt. 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
zawiadamia o unieważnieniu postępowania, w zakresie części 1, gdyż nie złożono 
żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. 

 
Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 255 pkt 1) wyżej cyt. ustawy, 

ponieważ na część 1 nie złożono żadnej oferty. 
 

/-/ Bartłomiej Orpel  
DYREKTOR 

Ośrodka Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych 

 


