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Urząd Gminy Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

Pismo: RIiD.271.12.7.2012  Gnojnik dnia: 2012-09-03 

 

O G ŁO S Z E N I E 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty  

w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony na: 

 

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek  

i kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł. 

 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Rzeszowie 

Al. Tadeusza Rejtana 20 

35-310 Rzeszów 

na: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej  

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  

1.800.000,00 zł. za cenę 649 370.38 zł 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Nr tematu 
Nazwa i adres wykonawcy 

(Nr oferty) 
Cena (koszt) Razem 

1 

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Rzeszowie 

Al. Tadeusza Rejtana 20  

35-310 Rzeszów 

(2) 

  100,00   100,00 
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W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp.: 
Nr oferty, nazwa 

i adres wykonawcy: 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

1 

Getin Noble Bank 

S.A. CENTRALA 

ul. Domaniewska 39  

02-672 Warszawa 

Art. 89. ust.1 pkt 2  

Nie złożono dokumentu: Wykaz dostaw lub usług. 

Uzasadnienie: Zamawiający w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiotowe 

zadanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia wymagał oświadczeń oraz dokumentów, które 

należało dołączyć do oferty. W toku badania i oceny oferty 

Getin Noble Bank S.A. CCENTRALA z Warszawy, 

zamawiający stwierdził następujące braki w ofercie:  

1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw 

lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, oraz 

załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. Pismem z dnia 

24.08.2012 r. oferent został wezwany do uzupełnienia w.w 

braków do dwóch dni od dnia otrzymania pisma. W tym 

samym dniu został wysłany fax z przedmiotowym pismem, 

w którym zamawiający żądał potwierdzenia jego 

otrzymania. Do końca wyznaczonego terminu na 

uzupełnienie braków w ofercie do Zamawiającego nie 

wpłynęła żadna korespondencja potwierdzająca otrzymanie 

pisma ani uzupełnienie braków w ofercie. W dniu 

29.08.2012 r. do tutejszego urzędu wpłynął fax z adnotacją 

oferenta, że otrzymał pismo w dniu 28.08.2012 r. Z pisma 

jednoznacznie wynika, że fax został przesłany i dostarczony 

do oferenta w dniu 24.08.2012 r. Dnia 31.08 2012 r. do 

Zamawiającego wpłynęła korespondencja pocztowa z 

uzupełnieniem braków w ofercie. Na podstawie 

zgromadzonych dokumentów Zamawiający uznaje, za 

termin dostarczenia i otrzymania wezwania do uzupełnienia 

braków w ofercie datę 24.08.2012 r. W związku  

z nieuzupełnieniem oferty w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający odrzuca Państwa ofertę oraz na postawie art. 

46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych zatrzymuje 

wadium. 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania: nie dotyczy 

  

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, 

z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym  

niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany  

na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 

art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach  

i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 


