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pieczęć Zamawiającego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą,,Dostawa brykietu do
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie Sezon 2013l14".

Zawiadomienie o odrzuceniu oferĘ

Działając zgodnie z ustawą z dnta 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w imieniu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni ę zalryiadamlam, Że oferta zŁoŻona przez

EKOPAK Grzegorz Granosik, ul. Szkolna 5/10' 58_400 Kamienna Góra
została odrzucona ptZęZ Komisję przetargową na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo
zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Podstawa prawna: art' 89 ust. i pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznla 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz'U' z 20l0t. Nr 113 poz. 759 z poŹn. zm) ,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ..''

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła oferta złoŻona przez'.

1. EKOPAK Grzegorz Granosik, ul. Szkolna 5/10, 58-400 Kamienna Góra

W toku badania oferty stwierdzono:

zgodnie z pkt. 5.2 siwz oraz załącznikiem nr 4 do siwz Wykonawca powinien wykazac, że
rv okresie ostatnich 3latprzed upływem terminu składania ofer1albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeŻelri okres prowadzęnta działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi, polegające na dostawie brykietu, o
wartości nie mniejszej nlŻ 30 000 zł. ( brutto) kaŻda, Wykonawca załączył do oferty
załącznlL< nr 4 do siwz jednakze nie wykazał w nim dostaw brykietu awykazał dostawy
zrębki drzewnej oraz opakowań drewnianych, złączone referencje potwierdzająrówniez
realizowan1'ę przez Wykonawcę zamówien zwtązanych ze zrębką paletową oraz
dostarczaniem palet,
zgodnie zpkt.5.I otaz 6.1pkt 4siwzWykonawcapowinienposiadać tzałączyć badanie
laboratoryjne ( wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed terminem składania of-ert )
p otwi erdzaj ące p alametry o fero wane go bryki etu' Wykon aw c a załączyŁ b adanie
laboratoryjne z dnia 26.06,28.06,29.06, 4.07 .2007r. dotyczące probki zrębki odpadowej
wykonanej z palet uzywanych,
do oferty nie załączono: aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu



skarbowego......... ( pkt 6.1'5 siwz), oświadczenia o grupie kapitałowej ( pkt 6.1'6 siwz),
informacji na temat powierzenia usług podwykonawcom załączntk nr 6 do siwz ( pkt 19.1

siwz).

Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnla 29 stycznta 2004r. Prawo
zamowięn publicznych Zamawiający odrzucił ofertę jako nie odpowiadającą treści istotnych
warunków zamówienia.
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otrzymują:
1. EKOPAK Gruegoru Granosik, ul. Szkolna
2. PPHU,,PAWDRES'' Jadwiga Pawełoszek,

5 l I0, 58-400 Kamienna Góra
ul. Świerczewskiego 14, 98-330 Pajęczno.


