
Przyłęk, 07.01.2014 r. 
GBO.271.24.2013 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert 
zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania. 

 
Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz.907 z poźn. 
zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego  na: Zakup paliw płynnych / etylina 95, olej napędowy / 
do autobusu, samochodów osobowych, strażackich oraz urządzeń mechanicznych 
należących do gminy Przyłęk w 2014 roku 
została wybrana oferta firmy 
 
„PETRORAD” Sp. z o.o. 
ul. Świętokrzyska 36/30/1 
00-116 Warszawa 
cena oferty: 

- 88.621,50 zł. (brutto) 

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 2 była najkorzystniejsza 
cenowo. 

 

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja: 

 
Nr oferty 

 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
punktacja 

 
1 
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „STARMAZ” 
Dariusz Dusiński 
Lucimia 88 
26-704 Przyłęk 

 

 
-- 

 
2 
 

„PETRORAD” Sp. z o.o. 
ul. Świętokrzyska36/30/1 
00-116 Warszawa 
 

 
100,00 

 

Wykluczeni wykonawcy 

 Na podstawie art.92ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz.907 z poźn. zmianami) Zamawiający 
zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców: 

 
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „STARMAZ” Dariusz Dus iński, Lucimia 88, 
26-704 Przyłęk 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający w dniu 31.01.2013 r. zgodnie z art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz.907 z poźn. zmianami) 
wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o uzupełnienie oferty o następujące 
dokumenty:  



1.  Zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie , że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

3. Koncesja, o której mówi art.32 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz.U. 2012 r. poz.1059). 

4. Dokumenty dotyczące przynależności  do tej samej grupy kapitałowej. Lista podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej 

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jednak w wyznaczonym terminie Zamawiający 
nie otrzymał wymaganych dokumentów. 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. 2013 r. poz.907 z poźn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

Oferty odrzucone 

Oferta nr 1 złożona przez  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „STARMAZ” 
Dariusz Dusiński, Lucimia 88, 26-704 Przyłęk  
Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 
ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. 2013 r. poz.907 z poźn. zmianami) ze względu na brak dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

Uzasadnienie prawne: 

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz.907 z poźn. zmianami) Zamawiający odrzuca 
ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 

 

Termin zawarcia umowy 

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 20.01.2014r. 



– art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. 2013 r. poz.907 z poźn. zmianami) 

 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz.907 z poźn. 
zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej” 

 


