Zawiercie, 25.01.2022r.
Centrum Usług Wspólnych
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
Znak sprawy: SRZP261-2-194/21
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ oraz ODRZUCENIU OFERTY
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość, bez podatku od towarów i usług jest
niższa niż kwota 130 000 złotych netto, pn.:
„Sukcesywny zakup olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych, płynów eksploatacyjnych oraz
smarów do pojazdów i maszyn na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w 2022r.”
1.

Zamawiający informuje, że do udziału w postępowaniu złożono następujące oferty, którym odpowiednio
przyznano punktację:
nr oferty

1
2
3

2.

przyznana punktacja
w kryterium „cena”
(waga 100 %)

nazwa/ imię i nazwisko/ adres

MOTO-KRIS K. Gorgoń, Z. Wnuk Sp. J.
42-400 Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 57
P.H.U. "OLMAX" J. Sawińska, M. Klepacz SP. J.
93-320 Łódź, ul. Niciarniana 45
ELPIS TRADE Sp. z o.o.
61-212 Poznań, Os. Oświecenia 105/8

100,00 pkt

uwagi

-

oferta odrzucona –
nie podlega ocenie

81,77 pkt

-

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy:
MOTO-KRIS K. Gorgoń, Z. Wnuk Sp. J., 42-400 Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 57.
Oferta złożona przez Wykonawcę: MOTO-KRIS K. Gorgoń, Z. Wnuk Sp. J., wpłynęła w wyznaczonym
terminie, spełniła wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu
oraz otrzymała maksymalną liczbę 100,00 punktów w oparciu o ustalone kryterium (cena: waga 100 %).
Wobec powyższego, zgodnie z Rozdz. VI pkt 8 Zaproszenia do składania ofert, oferta MOTO-KRIS K. Gorgoń,
Z. Wnuk Sp. J. została uznana za ofertę najkorzystniejszą, a Wykonawcy zostanie powierzona realizacja
przedmiotowego zamówienia.

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w trybie Rozdz. IX pkt 7d
Zaproszenia do składania ofert została odrzucona oferta Wykonawcy: P.H.U. „OLMAX” J. Sawińska,
M. Klepacz Sp. J., 93-320 Łódź, ul. Niciarniana 45, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia.
Wykonawca - P.H.U. „OLMAX” J. Sawińska, M. Klepacz Sp. J. do udziału w postępowaniu przesłał:
Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert) oraz drugą stronę Formularza
specyfikacji cenowo-asortymentowej (Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert), zawierającą jedynie
4 z 22 pozycji opisujących produkty objęte zamówieniem.
Warunki zamówienia definiowane są jako warunki dotyczące zamówienia lub postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wynikające m.in. z opisu przedmiotu zamówienia oraz wymagań proceduralnych
ujętych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, a sama oferta Wykonawcy powinna w swej treści
stanowić pełne i jednoznaczne potwierdzenie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do jego realizacji
zgodnie z warunkami wszystkich parametrów i elementów tego zamówineia. Na tak rozumianą treść oferty
składa się formularz ofertowy oraz wszystkie inne dokumenty dookreślające ofertę i precyzujące powyższe
zobowiązanie Wykonawcy.
Dokumentem specyfikującym przedmiotowe zamówienie i istotnym z punktu widzenia jego charakteru
(sukcesywne dostawy) był Formularz specyfikacji cenowo-asortymentowej. W tym miejscu Wykonawca
powinien zadeklarować i potwierdzić spełnienie wymagań Zamawiającego w odniesieniu do każdej z 22
pozycji opisującej produkty, podając cenę jednostkową oferowanych produktów, zgodną z obowiązującymi
przepisami stawkę podatku VAT oraz potwierdzić rodzaj oferowanego produktu lub podać nazwy produktów
w przypadku oferty równoważnej.
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Wobec powyższego, nie przekazanie pełnego wykazu Formularza specyfikacji cenowo-asortymentowej
jest niezgodne z warunkami zamówienia, tj. zobowiązanie Wykonawcy nie jest zgodne z zakresem
zobowiązania, które Zamawiający opisał w dokumentach zamówienia i którego przyjęcia oczekiwał.
Jednocześnie niegodność oferty z warunkami zamówienia nastąpiła w odniesieniu do wymagań
proceduralnych ujętych w Zaproszeniu do składania ofert wymagających. Zapisy Rozdz. VII Zaproszenia do
składania ofert wymagały złożenia oferty (treści zobowiązania) na dokumentach opublikowanych wraz
z ogłoszeniem – na Formularzu ofertowym i Formularza specyfikacji cenowo-asortymentowej.

Zatwierdził:
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Patrycja Kowalska
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