
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
B,Prusa 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

PismoI log/5/1212018/9 Ostró\ł Nlazo\ł,iccka dnia: 20] 9-01 -2]

ZAWIADOMIENIE

o odrzuceniu of€rty oraz unieważnieniu postępowania

o udzięlenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetarg nieograniczony na: Dostawa pojazdu do zbierania odpadów

SżonaI ni I'Llń\I|D.

l . lnfonnLr,jern_,". iż rra podstłwie rlt, 1]9 us1, ] pkl 7b uslawy z clllia 29 stl.cznia 200,1l. Pra\\ o

Zanóllień Publicznlch (t j, DZ, tj, z 20l8 l. poz, I986) Zanlar\'iajacv b1,,l zoborviąz.Lnr

odrzucić ofertę lirmi, '|'rirde '|'rans ('l€aning scrvice ,,TTCS'' . ul. Ko]ejki Konnej 27.

0.1-,l l0 Vlsklrł,ice,

[.zrrsłdnicnie

Zgodnic z zapisanli pkt l] SIU'Z lalllar.viaiącl,źądał \rniesienia wirdium, plzed upły§cnr

skłrdania o1alt, lastrzcgl. źc Wvkona\,-ca Z(Jbou,ia7anv,icst unicść \iadium iia okles Z\\,iaz ania

olańą,

lanlarł,iaiącv r|lznaczl,ł tcrlnin składania o]irt na dzjeń 10-01-2019 r, . clkres zrl iazilnie ,lfcnl]

rłl,rrosił 30 dni,

\\'1korrlrwca rrraz z olina zlożyl ubezpicczcrliorł,a gwalancjc przclargo\ra. która bvła waznlr

rł okresie od 0-1-0] -20l9t, do 0.1 02 ]0l9 l,

\\iliesione rradiuln nic 7abezpiccze ofurt},\ł rwmaganv sposóh,
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2, Infbrmujenl. iź na podstrwie an, 9j ust. l plit.11 ustarł} z dnia 2!) stlczrria 2004 roku Pralvtl

-/anlcirvień I'ubliczrll,ch (t,i, Dz, t,. Z ]()18 r po7. l98ó) Zarrrarviającl.byl zobolviązan1

unitrl aź ll it prr:t§lxlrt xllie o Ud/iclcnic .,a mó$ icn ia,

[jzasadnienie:

\\1 wlzrraczclnlnr Lclnrirlie rvpll.rlcl1. clrr ic otift1,.

W zrł.iiukrr z odrzucelien ol'e \ Tlade Trans Cleanirlg Scrvicc ..'I fC]S" . ul. Kolejki Konnci

27. 0,ł-.+10 N4,vsłowice jed}ną o1crtą zŁlźorla rł, ninicjszvrn poslępowaniu pozoslala ofcrti

lil ,eri \l.,lei |',,|,\J \T /,,.,t ,/r.o-orr,kr l, ui-lJl,tl P]u.,ll,.,ill- ęrł'ci'.,.,,

K\!ota iaką Zamarvia]4c1, 7itl]liclża prleznacz},ć na sllnanso\yanic Zaino\ł,ie]lja lo .l30 500 zI

brutto.

Wobcc tcgo. źc ccna jacl)lej \\ irżnej oi'ert} prze\lyższa kwotę. która Zanla\ł,iajJc} ZanliśrzJ

pIZeZnacZ),ć na sfinansorvanic zantórr,ienia. Zarnarviajqcl zoborviazanv jcst do uiie\raźnienia

ninic,jsZcgo postcpo$,nlria,

Jedr]clgześr]ie zarviaclanriam1,. iź rrllącznic od nlczgodnej z przepisani usia\ł],Prarł,rl

lainówicri Pub]]czntch cZ}uDości Zurrrawiającego po.l]ctc] \r posi9po\\aditl o udzielenic

7irnró\\ierńa lub ZaDiechanir cz_vnności, do kti)rej Zama\\,ia jąc_v i cst Zobo$,iąZany na podstawic

usla\\} Pra\\o Zam(i\\,ieri I'ublicznych przlsługu]c odrł,ołallic. Z żaslżeżenienr an, l80 ust.2

Slteszczerrie ocen1 i poró\\,nania zlożon\ch ofe
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Nazła i adrc§ Wykonaivct c€na ofćrtt hrutto

Terberg Matec Polska
Sp, z o.o.
zabororvska ]

05-860 Płochocin
Święcice

5l2 295,()0 Zł

100,00

2 rl,ade Trans Cleaning
Ser!ice "ITCS"
ul, Kolc]ki Konnej 27.
0.1-,ł10 Mysłorvice

400 980,00 zl
otćrta

odrżucona



lLsta\ł\ Pra\\o Zalnó§ieri Prrblicznyclr, odrrolanie wDosi się \\ terrrrinach i filnlie, okrcślonvch

\\ a , 18] ol Z arl, l80 ust,.1 Uslaw_,- Plarr,o Zanrórłień PLrblicznyclr,

ZąmL,iajqcy

paweł Mieczkowski

,,N^^*
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