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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
WYKLUCZENIU/ ODRZUCENIU OFERTY

            
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę  pieczywa  
dla SP ZOZ  w Sanoku, nr postępowania SPZOZ/PN/51/2014

I. Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) 
zawiadamiam, że na podstawie art. 91 ust. 1 Pzp  dokonano wyboru następującej oferty:

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

Uzasadnienie wyboru 
Wybrana  oferta  stanowi  najkorzystniejszą  prawidłowo  złożoną  ofertę  w  niniejszym 
postępowaniu,  wybraną  na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena 70%, 
ocena użytkowa 30%

W niniejszym postępowaniu ofertę złożyło 2 Wykonawców. 
Streszczenie oceny i punktacja, przedstawia się następująco; 

Nr 
oferty

Nazwa, adres wykonawcy Punktacja w kryterium:
Cena 70%

Punktacja w kryterium:
ocena użytkowa 30%

Łączna 
punktacja

3 Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Sienkiewicza 1, 38-500 Sanok

70 30 100

W STRESZCZENIU OCENY I PUNKTACJI NIE UWZGLĘDNIONO OFERTY ODRZUCONEJ. 

II.  a)  Na   postawie   art.  24  ust.2  pkt.  4  Pzp  Zamawiający  wyklucza  z  postępowania 
Wykonawcę   FPHU „TOMEX”, Stanisław Dziewit, Malinie 375 A, 39-331 Chorzelów 84.  
Uzasadnienie  prawne –Zgodnie  z  art.  24  ust.2  pkt.4,  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu 
Uzasadnienie  faktyczne  –   Zamawiający  wymagał  zgodnie  z   Specyfikacją  Istotnych 
Warunków Zamówienia na przedmiotowe postępowanie złożenia oświadczeń i  dokumentów 
na:
1) potwierdzenie opisanego przez zamawiającego warunku  posiadania niezbędnej wiedzy i  
doświadczenia  –  Wykaz  wykonanych  głównych  dostaw w okresie  ostatnich  3  lat  przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, (wg. odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu) 
oraz załączeniem dowodów  czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie   - wykaz 
powinien  potwierdzać  wykonanie  co  najmniej  jedno  zamówienie  polegające  na  dostawie 
pieczywa o wartości co najmniej:   40 000,00zł brutto
wraz z  dowodem tj. poświadczeniem
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Wykonawca nie został wezwany do  uzupełnia w.w. dokumentów  w trybie art. 26 ust.3 Pzp., 
ponieważ mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.
Wobec  nie  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  Wykonawca  FPHU 
„TOMEX”, Stanisław Dziewit, Malinie 375 A, 39-331 Chorzelów 84 podlega wykluczeniu z 
postępowania. 

 b)  Na podstawie art.  89 ust.1 pkt.2  Zamawiający odrzuca ofertę   Wykonawcy  FPHU 
„TOMEX”, Stanisław Dziewit, Malinie 375 A, 39-331 Chorzelów 84.  
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  -  Wykonawca  firma  FPHU  „TOMEX”,  Stanisław  Dziewit,  
Malinie  375 A,  39-331 Chorzelów 84 w swojej  ofercie   tj.  w załączniku  nr  2  do SIWZ 
formularz cenowy nie podał nazwy piekarni wraz z jej adresem, z której to będzie pochodziło 
oferowane pieczywo (piekarnia musiała znajdować  się na terenie powiatu sanockiego lub 
max do 20km od granic powiatu sanockiego  (odległość liczona po publicznych drogach 
asfaltowych)   w związku z czym jego oferta podlega odrzuceniu.

Wykonawca  FPHU „TOMEX”, Stanisław Dziewit, Malinie 375 A, 39-331 Chorzelów 84 tj.  
w załączniku nr 2 do SIWZ formularz cenowy nie podał nazwy piekarni wraz z jej adresem, z 
której  to  będzie  pochodziło  oferowane  pieczywo  (piekarnia  musiała  znajdować   się  na 
terenie powiatu sanockiego lub max do 20km od granic powiatu sanockiego  (odległość 
liczona  po  publicznych  drogach  asfaltowych)   w  związku  z  czym  jego  oferta  podlega 
odrzuceniu.

Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi w tym 
postępowaniu  Wykonawcami  nie wcześniej niż w dniu     17 grudnia  2014r.   ( zgodnie  z   
art. 94 ust. 1) 

Od niniejszej  decyzji  przysługują  środki ochrony prawnej  określone w ustawie z  dnia  29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dział IV ,, 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 faxu oraz 

wysłania korespondencji listowej. 

Z poważaniem

Otrzymują:
1). FPHU „TOMEX”, Stanisław Dziewit, Malinie 375 A, 39-331 Chorzelów 84
2). Powszechna Spółdzielnia Spożywców, ul. Sienkiewicza 1, 38-500 Sanok
3). A/a
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