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Wykonawcy w n/w postępowaniu 

 

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY 

Dotyczy: odrzucenia oferty  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„DOSTAWĘ DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU” 

w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 

Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 

 

B. 2 PRACOWNIE CHEMICZNE 

CZĘŚĆ 2 – SPRZĘT LABORATORYJNY 

 

Zgodnie z pkt 14 SIWZ jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty w w/w postępowaniu jest okres gwarancji. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

należało podać w pełnych miesiącach w formularzu ofertowym. W ofercie nr 2 złożonej przez Wykonawcę 

Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard 

w w/w postępowaniu, w formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SIWZ w pkt 3 Wykonawca wpisał 

„Udzielam/y gwarancji na okres: 12 miesięcy na oferowany przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji 

rozpoczyna się od daty przekazania Zamawiającemu całego przedmiotu zamówienia.” 

W pkt 14.1 lit. b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał minimalnego 

okresu gwarancji 24 miesiące, a podanie okresu krótszego będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Techniczno 

– Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) tj. „Zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” 
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