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Zawiadomienie  o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczącej 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. : ,, Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Świedziebnia”.  

 

Zawiadomienia 

O  odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

I. Informacja o odrzuceniu oferty.  

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawa          

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z póżn. zm.) informuję, iż            

w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę  nr 5  złożoną przez wykonawcę: 

 

1.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,, KOLMEX” Kolankowo, 87-600 Lipno 

Uzasadnienie: 

 

Podstawa prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, który stanowi: ,, Zamawiający  odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada 

treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3’’. 

 

Zgodnie z dyspozycją Rozdziału IV pkt 1.2  Zamawiający wymagał  w SIWZ  wykaz 

minimum dwóch robót budowlanych o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia,          

w zakresie w/w robót o wartości co najmniej 50. 000,00 zł. brutto oraz  złożenia  wzoru 

umowy zaparafowanej .  

Zgodnie z dyspozycją Rozdziału V pkt 2.3. Zamawiający wymagał ,,  kosztorys ofertowy 

sporządzony o ogólną charakterystykę robót przewidzianych do realizacji zadania stanowiącą 

Załącznik Nr 1 do SIWZ’’.  

Wykonawca złożył ofertę niekompletną – co spowodowało odrzucenie złożonej oferty jako 

nie odpowiadającej treści SIWZ.  

Ponadto zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych  wyklucza się       

z postępowania o udzielenia zamówienia oferenta – który nie wykazał spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

 

2.PHU US – KOM Robert Kołodziej , 09-500 Gostynin ul. Żabia 5  

Uzasadnienie: 

 

Podstawa prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, który stanowi: ,, Zamawiający  odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada 

treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3’’. 



Zgodnie z dyspozycją Rozdziału V pkt 2.3. Zamawiający wymagał ,,  kosztorys ofertowy 

sporządzony o ogólną charakterystykę robót przewidzianych do realizacji zadania stanowiącą 

Załącznik Nr 1 do SIWZ’’.  

Wykonawca złożył ofertę niekompletną – co spowodowało odrzucenie złożonej oferty jako 

nie odpowiadającej treści SIWZ.  

II. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż 

w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 

Wykonawcę: 

ECO – POL Sp. z o.o.  86-120  Pruszcz ul. Dworcowa 9  

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną, nie podlegającą odrzuceniu: 

– cena brutto: za  1 tonę eternitu 500,00 zł.  

– punktacja w kryterium cena      300 pkt. 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

 

Ofertę   w postępowaniu złożył również  : 

 

1.MA-MED. Zakład Usługowo-Handlowy 

Marcin Murzyn 

ul. Pomorska 49 

84-252   Orle 

Cena brutto: za 1 tonę eternitu 650,00    złotych 

Punktacja w kryterium cena –  230,76 pkt  

 

2.Zakład Gospodarki komunalnej 

,, GRONEKO” M.M. Gronowscy 

Mikorzyn 19 

87-732 Lubanie 

Cena brutto: za 1 tonę eternitu  507,60  złotych 

Punktacja w kryterium cena –  299,50 pkt 

 

4.PHU US – KOM Robert Kołodziej  

ul. Żabia 5  

09 – 500 Gostynin 

oferta odrzucona 

 

5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe 

,,KOLMEX” Kolankowo 26, 87-600 Lipno 

oferta odrzucona, wykluczona. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta 

w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

 

 

                                                                                                  Wójt 

                                                                                         /-/ Szymon  Zalewski  



 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

2. Zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego 

3. Zawiadomienie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego 


