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Ostróda, 17.06. 2021 r. 

Do wszystkich zainteresowanych 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „: Sukcesywną dostawę odzieży , 
obuwia roboczego oraz innych artykułów BHP dla pracowników ZUOK RUDNO Sp. z o.o 

numer postępowania: DZP1/ZP/5/2021 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną 
przez Wykonawcę, PHUP ALA Dariusz Całka, ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn  

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. pkt i została uznana za 
ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga 

95%,Termin dostawy-5%) 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez 
następujących Wykonawców: 

1. PPHU JUKA SYSTEM Sławomir Kaczor, Krotoszyńska 37, 56-300 Milicz 

2. PHUP ALA Dariusz Całka, ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu: 

Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Ilość punktów 
przyznanych ofercie w 

kryterium “Cena” i 
„Termin dostawy” 

1. PHUP ALA Dariusz Całka, ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn 

 
100pkt 
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Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach. 
Których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

Uzasadnienie prawne. 

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy PPHU JUKA SYSTEM Sławomir Kaczor, Krotoszyńska 37, 
56-300 Milicz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12,wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą 

Uzasadnienie faktyczne  

Zamawiający prowadził przedmiotowe postępowanie pod nazwą „Sukcesywną dostawę odzieży , 
obuwia roboczego oraz innych artykułów BHP dla pracowników ZUOK RUDNO Sp. z o.o. na 

podstawie art.275 pkt.1 ustawy pzp. 

Zamawiający w dniu 07.06.2021r wystąpił z pismem do wykonawcy PPHU JUKA SYSTEM Sławomir 
Kaczor o przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium do dnia 07.07.2021r. Zamawiający 
określił termin złożenia oświadczenia do dnia 09.06.2021r. Do terminu 09.06.2021r Wykonawca PPHU 

JUKA SYSTEM Sławomir Kaczor nie złożył oświadczenia . 

W dniu 15.06.2021r Zamawiający otrzymał oświadczenie od wykonawcy PPHU JUKA SYSTEM 

Sławomir Kaczor, o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 07.07.2021 

W związku z tym Zamawiający odrzuca ofertę PPHU JUKA SYSTEM Sławomir Kaczor na podstawie 

art.226 ust.1 pkt.12 ustawy Pzp tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:. wykonawca nie wyraził pisemnej 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
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