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Szczecinek, 07.03.2018 r. 
 
      Do wszystkich wykonawców 

Nr sprawy  01/2019 
  

 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup produktów żywnościowych      
  

 
Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  
„Zakup produktów żywnościowych” przeprowadzonego  w  trybie przetargu  nieograniczonego 
oferty następujących wykonawców zostały odrzucone: 
 
1. Oferta nr 5  Zadanie 10 i 11 
HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW „PIOTREX” ŹANETA ŻMUDZKA 
 ul. Marii Konopnickiej 11A, 77-200 Miastko 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne; 
Przyczyną odrzucenia oferty nr 5 jest to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 
 
Zamawiający wymagał aby oferta została złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale IX 
SIWZ a w szczególności zgodnie z pkt 1 winna zawierać prawidłowo wypełniony Załącznik nr 4 Arkusz 
asortymentowo-cenowy. Wykonawca w złożonej ofercie w Załączniku nr 4  w kolumnie „Dokładna nazwa 
oferowanego produktu, producent/firma, gramatura” nie określił oferowanego produktu w sposób 
wymagany w SIWZ, a  tym samym nie złożył oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ co 
skutkuje odrzuceniem oferty. 
 
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
odrzucił ofertę nr  5 Zadanie 10 i 11 jako nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 

 
2. Oferta nr 2 Zadanie 8 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” 
Małgorzata Gruszczyńska 
Ul. Żołnierska 20a 
62-800 Kalisz 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne; 
Przyczyną odrzucenia oferty nr 2 Zadania 8 jest to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
 
 
Zamawiający wymagał aby oferta została złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale IX 
SIWZ a w szczególności zgodnie z pkt 1 winna zawierać prawidłowo wypełniony Załącznik nr 4 Arkusz 
asortymentowo-cenowy. Wykonawca w załączonym Załączniku nr 4 do Zadania 8 nie prawidłowo 
wypełnił rubrykę  „Dokładna  nazwa oferowanego produktu, producent /firma , gramatura”,  dla pozycji  
39, 40 gdyż nie wpisał dokładnej nazwy oferowanego produktu jak wymagał Zamawiający w SIWZ. 
 
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
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odrzucił ofertę nr 2 Zadanie 8 jako nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
3. Oferta nr 10 Zadania 11 
“AKA” sp. z o.o. 
 ul. Szczecińska 8-10, 
 75-120 Koszalin 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne; 
Przyczyną odrzucenia oferty nr 10 Zadanie 11 jest to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
 
Zamawiający wymagał aby oferta została złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale IX 
SIWZ a w szczególności zgodnie z pkt 1 winna zawierać prawidłowo wypełniony Załącznik nr 4 Arkusz 
asortymentowo-cenowy. Wykonawca w załączonym Załączniku nr 4 do Zadania 11 nie prawidłowo 
wypełnił rubrykę  „Dokładna  nazwa oferowanego produktu, producent /firma , gramatura”,  dla pozycji  
1 gdyż nie wpisał dokładnej nazwy oferowanego produktu jak wymagał Zamawiający w SIWZ. 
 
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
odrzucił ofertę nr 10 Zadanie 11 jako nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
. 

 
Z poważaniem 

              
Zamawiający 

     Szpital w Szczecinku sp. z o.o. 
 


