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                                Egzemplarz Nr 1 

       Malbork, dnia 9 października 2020 r. 

        

                                                

              Wszyscy Zainteresowani 

(strona internetowa zamawiającego) 

 

 

Nr sprawy: 22.BLT.SZP.2612.74.2020 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, nazwa zadania: 

„Dostawa pakietów medycznych IPEMED dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku”. 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

I ODRZUCENIU OFERT 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku  

„Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje,  

że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę 

złożoną przez Wykonawcę: 

Oferta nr 2-  

BOXMET MEDICAL Sp. z o.o. 

Piskorzów 51 

      58-250 PIESZYCE   

100,00 pkt. 

 

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843). 

Uzasadnienie faktyczne: Oferta spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie, wykonawca 

przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego, oferta uzyskała 

najwyższą ilość punktów w zakresie przyjętych kryteriów oceny oferty (najniższa cena +  

termin gwarancji na opakowanie). Wykonawca wniósł poprawnie wadium. 
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Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08.09.2020 r. wpłynęły oferty: 
Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

realizację zamówienia   
350 000,00 zł 

Numer oferty, nazwa wykonawcy  Wartości brutto oferty  

w zł 

Okres gwarancji i 

rękojmi na 

opakowanie 

 

Liczba pkt.                    

w ramach 

kryterium 

najniższa cena 

Liczba pkt.                  

w ramach                   

kryterium termin 

udzielonej 

gwarancji                     

i rękojmi w latach 

Łączna ilość 

zdobytych 

punktów 

Oferta 
nr 1 

  

KAFAR Bartłomiej Sztukiert 

ul. Tenisowa 8 

05-220 ZIELONKA 

 

289 000,00 

 
4 lata OFERTA ODRZUCONA 

Oferta 
nr 2 

BOXMET MEDICAL Sp. z o.o. 

Piskorzów 51 

58-250 PIESZYCE 319 570,00 4 lata 60,00 40,00 100,00 

Oferta 

nr 3 
PROFARM EXPO Sp. z o.o. 

Pl. Wolności 11 

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI 291 205,00 4 lata OFERTA ODRZUCONA 

 

3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikającą z art. 24 aa 

ustawy Pzp (procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny 

ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku 

„Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje,  

że w prowadzonym postępowaniu Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.  

 

5. OFERTY ODRZUCONE-  

1) Oferta nr 1-  

KAFAR Bartłomiej Sztukiert 

ul. Tenisowa 8 

05-220 ZIELONKA 

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień 

publicznych” ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody  

o której mowa w art. 85 ust. 2 , na przedłużenie terminu związania z ofertą.  

W dniu 01.10.2020 r. Zamawiający wystąpił z wnioskiem do wykonawcy  

o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz przedłużenie okresu 

ważności wadium o 30 dni. Termin związania z ofertą upływał w dniu 07.10.2020 r.  

Zamawiający przesłał wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany  

w ofercie przez Wykonawcę adres mailowy. W dniu 05.10.2020r. Zamawiający odnotował 

potwierdzenie doręczenia wiadomości w przedmiocie niniejszego wniosku skierowanego  

do Wykonawcy. Oznacza, to, że adresat tej wiadomości mógł zapoznać  

się z treścią przesłanego pisma przez Zamawiającego. W dniu 07.10.2020 r. upłynął termin 

związania z ofertą ,a Wykonawca nie złożył oświadczenia w tej sprawie. Zgodnie  

z wypracowaną linią orzeczniczą KIO , brak jednoznacznego oświadczenia lub stanowiska 

Wykonawcy w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą, nie może być poczytywana 

jako milczący akcept. W tej sytuacji Zamawiający winien rozumieć brak odpowiedzi 
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Wykonawcy jako brak zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą i okresu ważności 

wadium. Zgodnie z dyspozycją wyżej powołanego przepisu Zamawiający jest zobowiązany 

odrzucić ofertę Wykonawcy na tej podstawie. 

 

2) Oferta nr 3-  

PROFARM EXPO Sp. z o.o. 

Pl. Wolności 11 

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI 

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień 

publicznych” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody  

o której mowa w art. 85 ust. 2 , na przedłużenie terminu związania z ofertą.  

W dniu 01.10.2020 r. Zamawiający wystąpił z wnioskiem do wykonawcy  

o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz przedłużenie okresu 

ważności wadium o 30 dni. Termin związania z ofertą upływał w dniu 07.10.2020 r.  

Zamawiający przesłał wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany  

w ofercie przez Wykonawcę adres mailowy. W dniu 07.10.2020r. Zamawiający otrzymał pismo 

od Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca nie wyraża zgody na przedłużenie terminu 

związania z ofertą oraz okresu ważności wadium. W związku z powyższym Zamawiający 

zobowiązany jest odrzucić ofertę wykonawcy na podstawie powyższych przepisów.  

 

 

Pouczenie: 

Od decyzji Zamawiającego przysługuje odwołanie określone w Dziale VI ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  

„Środki ochrony prawnej”. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia drogą elektroniczną lub 10 dni 

od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało przesłane pisemnie. 

 

 
      

      

z  poważaniem: 
 

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY 

22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

/-/ ppłk. dypl. Jerzy GOLENIOWSKI 

 

 

 

    

 

 

 

 

Wykonano w  1  egz.:       

Egz. Nr 1 – ad  acta  

Wykonał: E. Adrych 

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 


