Ostrowiec Św., dnia 28.12.2016 roku
znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/5
I

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY
Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ. U. 2013.907
z póź. zm.) zawiadamia się, że w sprawie zamówienia publicznego z dnia 12.12.2016 r.,
nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/5 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną
dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim
w części 2 postępowania: kwaszonki
Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy KIDEM Sp. j. Ireneusz Kowalski, Dorota
Kowalska, Jędrzejów 78, 27-400 Ostrowiec ŚW., ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Uzasadnienie prawne
Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP.
Brak wypełnionego jednego z kryterium oceny skutkuje nieważnością oferty na podstawie przepisów
przytoczonych powyżej i odrzuceniem na podstawie wyroku KIO z dnia 17 września 2015 r. o sygn.
KIO 1937/15 oraz wyroku z dnia 23 lipca 2015 r. o sygn. KIO 1474/15, KIO stwierdziła: „ Przepis art. 89
ust. 1 pkt. 2 Pzp nakazuje ustalić treść SIWZ oraz ustalić treść oferty i dokonać porównania tych
ustalonych treści, a w przypadku stwierdzenia niekompatybilności tych treści odrzucić taką ofertę”.
Uzasadnienie faktyczne
Zgodnie z pkt 13 SIWZ Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium
wyboru określonego w ogłoszeniu o przetargu: Kryterium oceny ofert: Zamawiający będzie
rozpatrywał i oceniał oferty oddzielenie dla każdego z zadań. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty,
przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1 CenaA(x) – 60 %
2. Termin płatności B (x) – 40 %
Wykonawca błędnie wypełnił formularz oferty - w treści nie wskazał drugiego kryterium oceny tj.
terminu płatności. W ocenie Zamawiającego jest to wada oferty niepodlegająca konwalidacji poprzez
instytucję uzupełnienia dokumentów. Błędnie uzupełniona oferta sprawia, iż przedłożonego
dokumentu nie można traktować jako oferty. Treść oferty narusza SIWZ i na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 2 winna zostać odrzucona.

II

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ. U. 2013.907
z póź. zm.) zawiadamia się, że w sprawie zamówienia publicznego z dnia 12.12.2016 r.,
nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/5 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną
dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim
I. W części 1 postępowania: ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert
na podstawie kryterium określonego w SIWZ tj. cena i termin płatności.
Zamawiający informuje, iż została wybrana niżej wymieniona oferta:
Oferta oznaczona nr 5 złożona przez:
FPHU PUBLIMA Grzegorz Lichota
Ul. Kilińskiego 49 B
27-400 Ostrowiec Św.
Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT
Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ przyznał punkty wg wzoru określonego w pkt 13 SIWZ,
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Kryteria oceny ofert:
b) a) Cena (brutto/netto)Lp.
Wykonawca
60%
c) b) Termin płatności – 40%
Oferta oznaczona nr 5 złożona przez:
a) a) 40.600,42 zł brutto/
FPHU PUBLIMA Grzegorz Lichotab) 38.741,75 zł netto
1.
Ul. Kilińskiego 49 B
c)
d) b) 30 dni
27-400 Ostrowiec Św.

Punkty przyznane ofercie

100 pkt

Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta
uzyskała najwyższą ilość punktów – zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności.
Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 PZP.
Umowa zostanie zawarta w dniu 2 stycznia 2017r. w siedzibie Zamawiającego.
II. W części 2 postępowania: kwaszonki

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert
na podstawie kryterium określonego w SIWZ tj. cena i termin płatności.
Zamawiający informuje, iż została wybrana niżej wymieniona oferta:
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:

Gospodarstwo Ogrodnicze Janusz Majewski
Ul. Chmielowska 13, 27-400 Ostrowiec Św.
Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT
Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ przyznał punkty wg wzoru określonego w pkt 13 SIWZ,
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

Wykonawca

Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:
Gospodarstwo Ogrodnicze Janusz
Majewski
1.
Ul. Chmielowska 13,
27-400 Ostrowiec Św.

Kryteria oceny ofert:
a) Cena (brutto/netto)60%
b) Termin płatności –
40%

Punkty przyznane
ofercie

a) 2.716,00 zł brutto/
2.520 zł netto
b) 30 dni

100 pkt

Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta
uzyskała najwyższą ilość punktów – zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności.
Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 PZP.
Umowa zostanie zawarta w dniu 4 stycznia 2017r. w siedzibie Zamawiającego.
III.

W części 3 postępowania : ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na
podstawie kryterium określonego w SIWZ tj. cena i termin płatności.
Zamawiający informuje, iż została wybrana niżej wymieniona oferta:
Oferta oznaczona nr 6 złożona przez:
P.W. „MAT” Marzena Tkaczuk
27-200 Starachowice,
Ul. Zgodna 4b.
Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT
Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ przyznał punkty wg wzoru określonego w pkt 13 SIWZ,
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

Wykonawca

Oferta oznaczona nr 6 złożona przez:
P.W. „MAT” Marzena Tkaczuk
1.
27-200 Starachowice,

Kryteria oceny ofert:
a) Cena (brutto/netto)60%
b) Termin płatności –
40%
a)
b)

31.440,95 zł brutto
29.133,21 zł netto
30 dni

Punkty przyznane
ofercie

Ul. Zgodna 4b.

100 pkt

Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta
uzyskała najwyższą ilość punktów – zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności.
Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 PZP.
Umowa zostanie zawarta w dniu 2 stycznia 2017r. w siedzibie Zamawiającego.
IV.

W części 4 postępowania: ARTYKUŁY MLECZARSKIE
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na
podstawie kryterium określonego w SIWZ tj. cena i termin płatności.
Zamawiający informuje, iż została wybrana niżej wymieniona oferta:
Oferta oznaczona nr 7 złożona przez:
Firma Handlowa STARMLECZ ADAM TKACZUK Ul. Zgodna 4B, 27-200 Starachowice
Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT
Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ przyznał punkty wg wzoru określonego w pkt 13 SIWZ,
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:
Kryteria oceny ofert:
Punkty przyznane
a) Cena (brutto/netto)ofercie
Lp.
Wykonawca
60%
b) Termin płatności –
40%
Oferta oznaczona nr 7 złożona
przez:
a)
16.534,80 zł
100 pkt
Firma
Handlowa
STARMLECZ
ADAM
1.
brutto/ 15.745,20 zł netto
b)
30 dni
TKACZUK Ul. Zgodna 4B, 27-200
Starachowice
Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta
uzyskała najwyższą ilość punktów – zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności.
Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 PZP.
Umowa zostanie zawarta w dniu 2 stycznia 2017r. w siedzibie Zamawiającego.
V.

W części 5 postępowania: mrożonki i ryby mrożone
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na
podstawie kryterium określonego w SIWZ tj. cena i termin płatności.
Zamawiający informuje, iż została wybrana niżej wymieniona oferta:
Oferta oznaczona nr 5 złożona przez:
PPUH PINGWINEK Jerzy Świercz Anna Świercz Spółka Jawna
ul. Domaszowska 94,
25-320 Kielce

Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT
Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ przyznał punkty wg wzoru określonego w pkt 13 SIWZ,
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:
Kryteria oceny ofert:
Punkty przyznane
a) Cena (brutto/netto)ofercie
Lp.
Wykonawca
60%
2. b) Termin płatności – 40%
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:
100 pkt
PPUH PINGWINEK Jerzy Świercz
a) 14.107,80 zł
Anna Świercz Spółka Jawna
brutto/
1.
13.432,00 zł netto
ul. Domaszowska 94,
b) 30 dni
25-320 Kielce
Oferta oznaczona nr 3 złożona przez:
PH BAMBI Krzysztof i Kazimierz
2.
Baran Spółka Jawna
Ul. Drogowców 10 B, 39-200 Dębica

a)

17.010,20 zł
brutto /
16.201,20 zł
netto
b) 21 dni

79,76 pkt

Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta
uzyskała najwyższą ilość punktów – zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności.
Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 PZP.
Umowa zostanie zawarta w dniu 4 stycznia 2017r. w siedzibie Zamawiającego.

VI W części 6 postępowania: MIĘSO, DRÓB WĘDLINY
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na
podstawie kryterium określonego w SIWZ tj. cena i termin płatności.
Zamawiający informuje, iż została wybrana niżej wymieniona oferta:
Oferta oznaczona nr 5 złożona przez:
FPHU PUBLIMA Grzegorz Lichota
Ul. Kilińskiego 49 B
27-400 Ostrowiec Św.
Liczba uzyskanych punktów: 100 PKT
Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ przyznał punkty wg wzoru określonego w pkt 13 SIWZ,
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

Wykonawca

Kryteria oceny ofert:
a) Cena (brutto/netto)60%
3. b) Termin płatności – 40%

Punkty przyznane ofercie

1.

2.

Oferta oznaczona nr 5 złożona
przez:
FPHU PUBLIMA Grzegorz Lichota
Ul. Kilińskiego 49 B
27-400 Ostrowiec Św.
Oferta oznaczona nr 2 złożona
przez:
KIDEM Sp. j. Ireneusz Kowalski,
Dorota Kowalska
Jędrzejów 78
27-400 Ostrowiec ŚW.,

a) 50.719,40 zł
brutto/
48.336,40 zł
netto
b) 30 dni

96,83pkt

90 pkt
a) 48.040,45 zł
brutto/
45.753,30 zł
netto
b) 21 dni

Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta
uzyskała najwyższą ilość punktów – zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności.
Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 PZP.
Umowa zostanie zawarta w dniu 4 stycznia 2017r. w siedzibie Zamawiającego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 28 grudnia 2016r.
Ceny wskazane w niniejszym zawiadomieniu są cenami ustalonymi przez Zamawiającego po
dokonaniu przez niego poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych.

Prezes Zarządu ARL Sp. z o.o.
Agnieszka Rogalińska

