Baligród, dnia 24.01.2022
Zn.spr.: ZG.270.1.7.2021

Dotyczy: INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

oraz odrzuceniu oferty nr IV cz. I – 10.L.06 leśnictwo Kołonice
PGL LP Nadleśnictwo Baligród ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród
(oznaczenie zamawiającego)

działając na podstawie przepisów art. 253 ust 1 pkt 2 oraz art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
r. roku Prawo zamówień publicznych, informuje o odrzuceniu oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa
Baligród w roku 2022”- -postępowanie II w częściach I – Kołonice,
(oznaczenie zamówienia)

w przypadku następującego Wykonawcy:
Usługi Leśne Stanisław Lorenc Zahoczewie 21, 38-604 Hoczew oferta nr 4, złożona na cz. I –
10.L.06 leśnictwo Kołonice
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z poźn.zm.). zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający odrzuca
ofertę nr IV cz. I – 10.L.06 leśnictwo Kołonice złożoną przez Usługi Leśne Stanisław Lorenc
Zahoczewie 21, 38-604 Hoczew.
Oferta nr IV została przez Zamawiającego odrzucona, z uwagi na niewłaściwe zastosowanie przez
Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług VAT, które stanowi błąd w obliczeniu ceny i nie podlega
poprawie. Wykonawca zastosował niewłaściwa stawkę podatku VAT, tj. w kosztorysie ofertowym zał. nr
2 do SWZ w pozycjach zatytułowanych: WYK-SLUPI , K GRODZEŃ zastosował stawkę podatku VAT w
wysokości 8%, podczas gdy prawidłowo powinien zastosować stawkę VAT 23 %.
Niewłaściwe zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT nie podlega poprawie, należy
stwierdzić, że Wykonawca w złożonej ofercie dokonał obliczenia ceny brutto z uwzględnieniem
nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług VAT, co stanowi błąd w obliczeniu ceny w myśl art. 226
ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp.
Zamawiający zatem odrzuca złożoną ofertę nr IV jako zawierającą błąd w obliczeniu ceny.

Z poważaniem
Dariusz Zaletański
Zastępca Nadleśniczego
Do wiadomości
- Wykonawcy, którzy złożyli oferty
- platforma zamówieniowa
- a/a.
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