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Przedsiębiorstwo Budowlano-Montźowe
BUDMoNT
Jarosław zieliński

ul. Miodowa 8

87-800 Włocławek

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn, ." Termomodernizacja i remont czterech obiektów kultury w miejscowościach Łaszewo,
Jastrzębie, Nowe Swierczyny, Samin "

zawiadomienie
o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

Zgodnie z art.93 ust. 3 ustawy z dniaZ9 stycznia}}}4r. Prawo zatmńeń publicznych ( Dz.
U. z2015 r, poz,2164 ) Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanię pn. " Termomodernizacja i remont cńerech obiekórv kultury w
miejscowościach Łaszewo, Jastrzębie, Nowe Świerczyny, Samin" na podstawię art.93 ust, l pkt l
ustawy Prawo zanańeń publicznych.

I.Informacja o odrzuceniu oferty

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust, 1 pkt 2 vlyżej cyt. ustawy Prawo
zarrvńeń pu bl icznych, została odrzucona of erta złożona przez Wykonawcę :

- Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowę,,BUDMONT" Jarosław Zieliński,
ul. Miodowa 8; 87-800 Włocławek.

uzasadnienie

Zamawiający stwierdza, że tręść złożonej oferry nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunbv
zanfuienia Złożona przez Wykonawcę oferta nie zawiera wypełnionych kosźoryńvofertowych.
W Specyfikacji istotnych warunlóv zatńńenia w Rozdziale X Opis sposobu przygotowania ofert w
punkcie |0,2 Zamawiający zastrzegł konieczność przedłożenia wypełnionych kosźoryńvofertowych.
Kosźorys ofertowy winien zawieraó wszystkie pozycje i zakres rzęczow zgodnie z dokumentacją
projektową.

Z uwagi na fakt, ze w Rozdziale X w punkcie 10.2 Siwz Zamawiający wskazŃ, że ostateczne
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone po odbiorze rob budowlanych na podstawie
przeprowadzonego obmiaru oraz kosżorysu powykonawczego spotządzonego ptzez Wykonawcę,
zatvłierdzonego przez Inspektora nadzoru, sporządzenie kosźorysu ofertowego zostało podniesione

przez Zamawiającego do rangi istotnego, obligatoryjnego elementu treści ofeĄ a jego kompletnośó
podlega ocenie w świetle przedmiańv załączonych do Siwz. Zatem brak wypełnionych kosźoryńv
ofertowych powoduje niekompletność oferry i na mocy art. 89 ust l pkt 2 ustawy Prawo zaffileń
publicznych, tj. treść oferĘ nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunlólr zatsńenia,
Zamawiający odrzuca złożoną przez Wykonawcę oferlę.



II Informacja o unieważnieniu postępowania

PostęPowanie zostaje unieważnione na mocy at1, 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
PublicznYch uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie ńożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

uzasadnienie

W Przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, która została odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówięń publicznych.
W rwiązku z powyższym zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp naleĘ unieważnić
przedmiotowe postępowanie.

Zpoważaniem


