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IRP.ZP.271.4.2022                                                                           Przechlewo, dnia 06 maja 2022 roku 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 

 Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwaną dalej „ustawą” Wójt Gminy Przechlewo  informuje, że 

rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn.: „ Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu grantowego 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”   

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 

Oferta nr 2: FHU Horyzont Krzysztof Lech,  ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice 

 
Cena oferty:  810.693,00  zł brutto  
Okres gwarancji – wydłużenie o 6 m-cy powyżej 24 m-cy. 

Liczba uzyskanych punktów w ocenie ofert: 100,00 punktów. 

 

Uzasadnienie: 

Oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu 

oraz nie podlega odrzuceniu.  

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w 

formie pisemnej. 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY 

 

Zamawiający, Gmina Przechlewo działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) informuje, że 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na .: „ Dostawa sprzętu teleinformatycznego 

w ramach projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - 

Granty PPGR”  przeprowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami  została 

odrzucona następująca oferta:  

OFERTA NR. 1 

 TERG S.A.  

 ul. Za Dworcem 1 D, 77-400 Złotów 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE 
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Przyczyną odrzucenia oferty nr 1 jest to, że: 

-jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia 

Wykonawca firma TERG S.A. ul. Za Dworcem 1 D, 77-400 Złotów złożyła ofertę w 

przedmiotowym postępowaniu na druku stanowiącym Załącznik nr 1 „Formularz oferty”  do SWZ. 

Punkt 10 formularza zawierał oświadczenie Wykonawcy o akceptacji projektu umowy stanowiącego 

Załącznik nr 5 do SWZ, który jest integralną częścią SWZ. Wykonawca wykreślił w/w punkt oraz 

załączył informację, że cytat ”w przypadku wyboru oferty  wymagane będą drobne poprawki umowy , 

co nie było możliwe w toku postępowania przetargowego”. Wykonawca nie jest uprawniony do 

poprawiania umowy przez jednostronne oświadczenie a także do zmiany formularza ofertowego. 

Skoro Wykonawca nie zgłosił propozycji wyjaśnienia lub zmiany zapisów umowy przed terminem 

składania ofert, takie uprawnienie nie przysługuje już po złożeniu oferty. Akceptacja oczekiwań 

Wykonawcy naruszyłaby zasadę równego traktowania stron a także dyspozycję art.284  ustawy Prawo 

zamówień publicznych. W konsekwencji oferta Wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia, 

dla którego koniecznym jest zaakceptowanie postanowień umowy.  

W związku z powyższym Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty ww. Wykonawcy na 

podstawie  art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.          

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 308 ust. 2 umowa w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego, może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej albo 10 dni jeżeli została przesłane w inny sposób. 

 

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale 

IX ustawy – „Środki ochrony prawnej”. 
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