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Dębnica Kaszubska, dnia 10-10-2011 
ZR.271.26.2011 
 

wg rozdzielnika 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/ 
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/wykonawcach wykluczonych z 

postępowania* 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez 
Gminę Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Dostawę oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy 
w Dębnicy Kaszubskiej sezon 2011-2012 

 
jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „Rolmasz” Sp. z o.o., ul. 
Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk 
  
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium 
oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała 
najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu –  75 
276,00 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów.  
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena = 100 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące 
oferty: 
Oferta nr 2 – OKTAN Brzeski, Grzenkowicz, Spółka Jawna, ul. Bohaterów Westerplatte 7, 
76-200 Słupsk  – oferta odrzucona 
Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CePeN” Sp. z o.o. ul. Szczecińska 113, 76-
200 Słupsk – oferta odrzucona 
  
Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy: 
Oferta nr 2 – OKTAN Brzeski, Grzenkowicz, Spółka Jawna, ul. Bohaterów Westerplatte 7,  
76-200 Słupsk 
Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CePeN” Sp. z o.o. ul. Szczecińska 113, 76-
200 Słupsk  
Zamawiający, wyklucza ww. Wykonawców z przedmiotowego postępowania ze względu na 
nie spełnienie wymaganych warunków udziału w postępowaniu. 
 
Uzasadnienie: 
 
Oferta nr 2 
W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej SIWZ i ogłoszeniu  
o zamówieniu, działając w na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający określił jakich dokumentów wymaga 
się od wykonawcy, w celu potwierdzenia, że spełnia on warunki udziału w przedmiotowym 
postępowaniu.  
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności wymagane było dołączenie do oferty aktualnej koncesji na wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. 
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Wykonawca nie dostarczył ww. dokumentu. Dnia 29.09.2011 r. Zamawiający wezwał do 
uzupełnienia brakującego dokumentu oraz do wyjaśnienia odnoszącego się do wysokości 
zaproponowanej ceny, gdyż Zamawiający uznał, że zaproponowana cena jest rażąco niska. 
Do dnia 4.10.2011 r. Wykonawca nie uzupełnił wymaganego dokumentu, natomiast ze 
złożonego oświadczenia w dniu 28.09.2011 r. wynika, że zaoferowana cena dotyczy części 
zamówienia, tj. 10 000 litrów paliwa. 
W związku z powyższym Wykonawca nie spełnił wymaganych warunków udziału w 
postępowaniu. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z przedmiotowego postępowania. 
 
Oferta nr 3 
W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej SIWZ i ogłoszeniu  
o zamówieniu, działając w na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający określił jakich dokumentów wymaga 
się od wykonawcy, w celu potwierdzenia, że spełnia on warunki udziału w przedmiotowym 
postępowaniu.  
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności wymagane było dołączenie do oferty aktualnej koncesji na wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. 
Należało również dostarczyć: 
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz aktualne 
zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  
Wykonawca nie dostarczył ww. dokumentów. Dnia 29.09.2011 r. Zamawiający wezwał do 
uzupełnienia brakujących dokumentów. Do dnia 4.10.2011 r. Wykonawca nie uzupełnił 
wymaganych dokumentów. 
W związku z powyższym Wykonawca nie spełnił wymaganych warunków udziału w 
postępowaniu. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z przedmiotowego postępowania. 
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców: 
Oferta nr 2 – OKTAN Brzeski, Grzenkowicz, Spółka Jawna, ul. Bohaterów 7, 76-200 Słupsk 
Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CePeN” Sp. z o.o. ul. Szczecińska 113, 76-
200 Słupsk  
Oferty wykonawców wykluczonych uznaję się za odrzucone. 
 
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".  
Umowę o zamówienie publiczne należy podpisać w terminie z godnym z art. 94 ust. 1 pkt 2). 
Osoba do kontaktu: Joanna Krajewska, tel. (059) 8131623 w. 313, pok. Nr 4, w godz. od 
800do 1400. 

 
 
 

WÓJT GMINY 
Dębnica Kaszubska 

/-/ mgr inż. Eugeniusz Dańczak 
 

     
  

Otrzymują: 
1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „Rolmasz” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk 
2. OKTAN Brzeski, Grzenkowicz, Spółka Jawna, 76-200 Słupsk, ul. Bohaterów] 
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CePeN” Sp. z o.o. ul. Szczecińska 113, 76-200 Słupsk 
4. a/a 

 


