Ostrowiec Św., dnia 25 stycznia 2016 roku

PPHU PUBLIMA Grzegorz Lichota
Ul. Kilińskiego 49 B
27-400 Ostrowiec Św.
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy:
ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż
i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
W zakresie Zadania od I do IV i VI

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu oferty Wykonawcy: FPHU
PUBLIMA Grzegorz Lichota, Ul. Kilińskiego 49 B, 27-400 Ostrowiec Św. w zakresie zadania I:
świeże warzywa i owoce; zadania II: kwaszonki; zadania III: artykuły ogólnospożywcze, zadania IV:
artykuły mleczarskie, zadania VI: mięsa wędliny, drób, złożonej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych.
UZASADNIENIE
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 4.2.1 oraz w pkt 8.4
wskazał, iż oferowane warunki realizacji przedmiotu zamówienia powinny być złożone na
załączonym do SIWZ formularzu ofertowym ( zał. nr 1 do SIWZ) lub na formularzu
ofertowym przygotowanym przez Wykonawcę jednakże zgodnie z treścią określoną
w załączniku nr 1 do SIWZ.
W złożonej przez Wykonawcę ofercie brak Formularza ofertowego przez co oferta nie
zawiera danych dotyczących m.in.: terminu płatności ( który stanowił jedno z kryterium
oceny oferty – pkt 11 SIWZ), przyjęcia warunków realizacji zamówienia zgodnie z SIWZ
oraz umową, braku akceptacji wzoru umowy, braku informacji o terminie związania ofertą
oraz braku informacji o kwocie jaką Wykonawca żąda za wykonanie zamówienia.
Mając na uwadze art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oferta ww. Wykonawcy została odrzucona.
Ponadto oferta złożona przez Wykonawcę FPHU PUBLIMA Grzegorz Lichota, nie zawiera
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( wg wzoru jak zał. nr 3 do
SIWZ) oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu ( wg

wzoru jak zał. nr 4 do SIWZ), oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej,
oświadczenia o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a także podpisanego projektu umowy ( wg
wzoru jak zał. nr 2 do SIWZ).
Zamawiający nie skorzystał z zapisów art. 26 ust. 3 ustawy PZP tj. nie wzywał
o uzupełnienie ww. dokumentów z uwagi na fakt, iż mimo uzupełnienia ww. dokumentów
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

Magdalena Salwerowicz – Prezes Zarządu
........................................................
Zamawiający
Do wiadomości:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

CHAK Gospodarstwo Rolne Agnieszka i
Krzysztof Chudzińscy Czermin 1, 27-620
Dwikozy
TABAKA Marek Giemza
27-400 Ostrowiec Św.,
ul. Siennieńska 139;
Gospodarstwo Ogrodnicze Janusz Majewski
Ul. Chmielowska 13, 27-400 Ostrowiec Św.
KIDEM Sp. j. Ireneusz Kowalski, Dorota
Kowalska
27-400 Ostrowiec ŚW., Jędrzejów 78
ALMAX –DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
Panieńszczyzna, 21-002 Jastków
P.W. „MAT” Marzena Tkaczuk
27-200 Starachowice,
Ul. Zgodna 4b.
Firma Handlowa STARMLECZ ADAM
TKACZUK Ul. Zgodna 4B, 27-200
Starachowice

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania faxu na numer Wykonawcy:
0412480370

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
27-400 Ostrowiec Św., ul. Sandomierska 26A

Dot.:

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

znak

sprawy:

ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/1

Potwierdzamy, iż w dniu 25 stycznia 2016r. otrzymaliśmy zawiadomienie o odrzuceniu
oferty FPHU PUBLIMA Grzegorz Lichota w zakresie zadania I: świeże warzywa i owoce;
zadania II: kwaszonki; zadania III: artykuły ogólnospożywcze, zadania IV: artykuły
mleczarskie, zadania VI: mięsa wędliny, drób, złożonej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych.
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Podpis osoby upoważnionej
do odbioru korespondencji

