
 
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 

Oś Priorytetowa: 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 
Działanie: 10.02.00 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji 

Tytuł projektu: Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Strzelce Opolskie 
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.02.00-16-0006/21-00 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Strzelce Opolskie;  
47-100 Strzelce Op. Plac Myśliwca 1 
tel. (77) 404-93-00 do 06 faks: 461-44-22 
e-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl;  
http://www.strzelceopolskie.pl; http://bip.strzelceopolskie.pl 

Znak sprawy ZP.271.3.10.2022 

Nazwa zamówienia 
Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie – modernizacja hali 
sportowej przy PSP nr 1 ul. Kozielska 34 w Strzelcach Opolskich 

I część zamówienia (Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie – wymiana opraw oświetlenia areny hali 
widowiskowo-sportowej) 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wymianę 76 szt. opraw oświetlenia areny 
hali widowiskowo-sportowej, wykonanie pomiarów powykonawczych instalacji 
elektrycznej, tj. rezystancji izolacji instalacji elektrycznej każdego obwodu 
oświetleniowego oraz natężenia oświetlenia w pomieszczeniu. 

Nazwa (firma) oraz siedziba 
i adres wykonawcy, którego 
oferta została wybrana 

Z.U.E Hyliński Wojciech 
(ul. Chopina 2; 47-330 Zdzieszowice ) 

Uzasadnienie wyboru Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę 

Informacje dotyczące złożonych oferty 

Nazwa (imię i nazwisko) 
wykonawcy 

Siedziba (miejsce zamieszkania) i adres 
wykonawcy 

Ocena wg. 
kryteriów Ocena 

łączna 
Cena Okres 

gwarancji 

GJ-TECH Koll Grzegorz ul. Kolejowa 18; 44-180 Kotulin ---- ---- ---- 

Z.U.E Hyliński Wojciech ul. Chopina 2; 47-330 Zdzieszowice 100 pkt 100 pkt 100 pkt 

ELEKTRO-INSTAL ul. Ogrodowa 16a; 47-100 Strzelce Opolskie ---- ---- ---- 

II część zamówienia (Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie – wykonanie nagłośnienia w hali 
widowiskowo-sportowej) 

Informacja o unieważnieniu postępowania 

Uzasadnienie prawne art. 255 pkt. 2 ustawy PZP 

Uzasadnienie faktyczne 

W przedmiotowym postępowaniu na drugą część zadania zostały złożone dwie oferty, 
które podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1. pkt 3, 4 i 6 (oferty nr 1 i 2). 
Przedmiotowe oferty zostały złożone jako graficzne odwzorowanie dokumentu (skanu 
dokumentu) i nie zostały opatrzone podpisem kwalifikowanym, zaufanym bądź 
osobistym. 
1) Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy PZP ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym – zatem oferta jest niezgodna z przepisami PZP 

2) Zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu Cywilnego – jeżeli ustawa zastrzega dla czynności 
prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną, czynność dokonana bez 
zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje 
rygor nieważności. Natomiast zgodnie z § 2 tegoż art. - jeżeli ustawa zastrzega dla 
czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej 
formy jest nieważna – zatem czynność złożenia oferty jest nieważna. 

3) Oferta nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi 
sporządzenia ofert określonych w SWZ. 

Data unieważnienia 10-08-2022 r. 

 


