
 
 

Dębnica Kaszubska, dnia 15.12.2010 r. 
ZGK/ 1/499/2010 

 

 wg rozdzielnika 

 

 ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 Działając na podstawie art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 113 poz. 759 t.j.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn.:  

 Zakup ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym 
 za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: Raiffeisen Agro-Technika Sp. z o.o.          
ul. Bydgoska 41, 86-061 Brzoza – 100 pkt 
Cena wybranej oferty wynosi 219 478,00 zł (brutto). 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

1. AGRIPEL Sp. z o.o.  ul. Strzelnica,  83-130 Pelplin – 302 560,00 - 73 pkt 

2. Raiffeisen Agro-Technika Sp. z o.o. ul. Bydgoska 41, 86-061 Brzoza – 219 478,00 -100 pkt 

 

Działając na podstawie art. 89 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 

informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy AGRIPEL Sp. z o.o.  ul. Strzelnica,  83-130 Pelplin z 

udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na to że treść oferty nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia. 

W dniu 14.12.2010 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego dokonano otwarcia ofert zgodnie 

z pkt XVIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr ZGK/1/499/2010 z dnia 03.12.2010 r. W 

toku badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że załączona informacja, tj. Cennik ciągników 

Valtra zawierający dane techniczne pojazdu, nie odpowiada minimum technicznym zawartym w 

SIWZ. Ponadto Wykonawca nie dołączył do oferty następujących dokumentów, wymaganych przez 

Zamawiającego, tj.: 

1) Dokumentacji technicznej pojazdu zgodnej z wymaganiami minimalnymi zawartymi w 

załączniku nr 2 do SIWZ, 

2) Homologacji pojazdu, 

3) Wykazu punktów serwisowych będących w dyspozycji Wykonawcy (producenta) 

niezbędnych do obsługi serwisowej w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego, o 

której mowa w SIWZ wraz z danymi teleadresowymi. 
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4) Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

Z uwagi na powyższe zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej w                       

Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o. – w oparciu o art. 89 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

- odrzucił ofertę Firmy AGRIPEL Sp. z o.o.  ul. Strzelnica,  83-130 Pelplin.  

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 t.j.)  - dział VI "Środki 

ochrony prawnej". 

Umowę o zamówienie publiczne należy podpisać nie później niż przed terminem związania 

ofert. Osoba do kontaktu: Marcin Cieszyński, tel. (59) 813 12 11, w godz. od 800 do 1400. 

 

 

 
Prezes Zarządu 

 
/-/ Mirosław Klemiato 

 

 

 
1. AGRIPEL Sp. z o.o.  ul. Strzelnica,  83-130 Pelplin 
2. Raiffeisen Agro-Technika Sp. z o.o. ul. Bydgoska 41, 86-061 Brzoza 
3. a/a 

 
 
 

 
 
 

 

 


