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ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU / WYBORZE OFERT 

 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pieczywa dla SPZOZ w 
Sanoku nr postępowania SPZOZ/PN/01/2016 
 
I. Na podstawie art. 90 ust. 3 i art. 89 ust.1 pkt.2 oraz pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy FPU „NATEX” Sylwia Graniczka 
Złotniki 308A, 39-300 Mielec  
Uzasadnienie Prawne – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
- nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, 
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
Uzasadnienie Faktyczne – Zamawiający wezwał Wykonawcę FPU „NATEX” Sylwia Graniczka Złotniki 
308A, 39-300 Mielec o udzielenie wyjaśnień w kwestii rażąco niskiej ceny oferty na dostawę pieczywa 
pismem z dnia 31.01.2016r. sygn. SPZOZ/SAN/ ZP/ 01/2016 w terminie do 15.01.2016 r. godz. 10:00. 
Wykonawca nie udzielił wyjaśnień i nie złożył dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ 
na wysokość ceny. 
Wobec powyższego oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. 
 
Uzasadnienie Prawne- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 
pkt. 3 
Uzasadnienie Faktyczne – w trakcie badania ofert złożonych w niniejszym postępowaniu stwierdzono, że 
w ofercie Wykonawcy FPU „NATEX” Sylwia Graniczka Złotniki 308A, 39-300 Mielec  
Wskazano, iż oferowane pieczywo pochodzić będzie (wytwarzane/produkowane) z Piekarni KINGA 
Boraowa 66. Piekarnia ta nie znajduje się na terenie powiatu sanockiego lub max do 20 km od granic 
powiatu sanockiego (odległość liczona po publicznych drogach asfaltowych) a czego Zamawiający 
wymagał ze względu na czas dostaw w przypadku reklamacji towaru i dostawy pieczywa „drugim 
rzutem”. 
Wobec powyższego oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. 
 
II.  Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
zawiadamiam, że na podstawie art.91 ust.1 Pzp dokonano wyboru następującej oferty: 
 
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sanoku 
ul. Sienkiewicza 1, 38-500 Sanok  
 
Uzasadnienie wyboru: 
Najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny wyboru ofert określonych w SIWZ tj. 70% cena, 30% 
ocena użytkowa. Streszczenie oceny i punktacja, przedstawia się następująco: 
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Zadanie nr 1 
Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Punktacja w 

kryterium: 
Cena 70% 

Punktacja w kryterium: 
ocena użytkowa 30% 

Łączna punktacja 

2 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w 
Sanoku ul. Sienkiewicza 1, 38-500 Sanok 

70 30 100 

*powyższe zestawienie nie zawiera ofert odrzuconych 
 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym w tym 
postępowaniu Wykonawcą nie wcześniej niż w dniu 25.01.2016 r. (zgodnie z art. 94 ustawy Pzp)  

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI ,,Środki ochrony prawnej” 
Jednocześnie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma, w szczególności na załączonym 
firmowym druku potwierdzenia, w przeciwnym przypadku w razie spraw spornych Zamawiający 
zastrzega sobie prawo posłużenia się w celach dowodowych potwierdzeniem nadania faksu oraz 
wysłania korespondencji listowej. 
 
 
          Z poważaniem  
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1FPU „NATEX” Sylwia Graniczka Złotniki 308A, 39-300 Mielec 
2Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sanoku ul. Sienkiewicza 1, 38-500 Sanok  


