
 
Janowice Wielkie, dnia 17 maja 2013 r. 

Gmina Janowice Wielkie 

58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 

75-75-15-124/185/285, fax.: 75-75-15-124/185/285 

e-mail: gmina@janowicewielkie.eu 

OGŁOSZENIE  
 

WÓJTA GMINY JANOWICE WIELKIE 

 
Informuję, że zamknięto bez wyboru jakiejkolwiek oferty postępowanie dotyczące zapytania 

ofertowego, które zostało zamieszczone w dniu 10 maja 2013 r. na stronie internetowej BIP Urzędu 

Gminy Janowice Wielkie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań 

w ramach usuwania skutków powodzi w części na ZADANIE: 

1. Usunięcie skutków powodzi lipca 2012 r. - Przebudowa dróg gminnych Demokratów (dr nr 

1227002) i Pionierskiej (dr nr 1227009) oraz łącznika Demokratów-Pionierska (dr nr 1227017) w 

Janowicach Wielkich; 

2. Odbudowa uszkodzonej gminnej drogi w Radomierzu dz. nr 456/1 od 0,000 - 0,536 km, Dz. 439 

od 0,000 do 0,079 km, dz. nr 443 od 0,000 do 0,045, dz. nr 472 od 0,000 do 0,322 km, dz. nr 

465/2 od km 0,000 do 0,160 km, dz. nr 493 od 0,000 do 0,200 km, dz. nr 488 od 0,000 do 0,185 

km; 

 

Jednocześnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie ZADANIA 3 - 

Remont izolacji, drenażu, odprowadzania wód opadowych, naprawy stropodachów, murów 

oporowych, ścian nośnych Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy Rutkiewicz.  

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma:  

Zakład Projektowania Wycen Nieruchomości Janusz Cholawo z Jeleniej Góry na kwotę brutto 

3.075,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 00/100). 

 

W niniejszym postępowaniu na: 

- ZADANIE 1 złożono  4 oferty, 

- ZADANIE 2 złożono  3 oferty, 

- ZADANIE 3 złożono  3 oferty. 

 
 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z rozdziałem VI pkt. 4 zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadań w ramach usuwania skutków powodzi z dnia 10 maja 2013 roku 

zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiekolwiek oferty.  

W odniesieniu do zadania nr 1 i 2 złożone oferty zawierały cenę za wysoką w stosunku do kwoty, jaką 

zamawiający dysponuje na wykonanie każdego z tych zadań. Najniższą zaproponowaną cenę 

zaoferowała firma PRO-DeSK Igor Pieńkos z Jeleniej Góry na: ZADANIE 1 – była to kwota brutto 

7.244,70 zł oraz na ZADANIE 2 - była to kwota brutto 6.014,70 zł.  

W związku z powyższym Zamawiający prowadził dalsze rozeznanie rynku, w celu wynegocjowania 

niższych cen, odpowiednich do posiadanych środków finansowych przez Zamawiającego, wskutek 

czego dokonano wyboru firmy:  

- CAD Projekt Robert Wieczorkowski z Lubania do wykonania ZADANIA 1 – kwota brutto 3.813,00 

zł (słownie: trzy tysiące osiemset trzynaście złotych 00/100)  

- CAD Projekt Robert Wieczorkowski z Lubania do wykonania ZADANIA 2 – kwota brutto 3.567,00 

zł (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100). 

 
WÓJT GMINY JANOWICE WIELKIE 

          

/-/KAMIL KOWALSKI 
Do przekazania: 

1. Na stronę internetową Zamawiającego 

2. Na tablicę ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

3. a/a 


