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Wójt Gminy Łubniany 
ul. Opolska 104 
46-024 Łubniany  
                                                                                                         Łubniany, dnia 01.08.2012r. 
ZP.271.10.E.2012 
 
                                                                                                Otrzymują Wykonawcy  

                                                                                                którzy złożyli oferty 

 
                                                                                               treść niniejszego pisma  
                                                                                                                               zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl 
 
  

P O W I A D O M I E N I E 

o wyniku postępowania 

          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. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm./ w trybie przetargu 
nieograniczonego, dla zadania: 
 
 
 
 
I. Informujemy, i ż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O dokładnym terminie podpisania umowy zostaną Państwo powiadomieni odrębnym pismem.    
                                   
II. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 
 
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – MP INVESTA s.c. Michał Komorowski, 
Przemysław Chwaliński, 45-063 Opole ul. Kościuszki 3, w kryterium cena 100% oferta 
uzyskała – 500,00 pkt. 
 
III. Informacja o odrzuceniu ofert: 
 
             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu                  
z udziału w niniejszym zadaniu niżej wymienionych ofert: 
- oferta nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Konsorcjum firm – DGP Catering Partner                    
Sp. z o.o. 59-220 Legnica ul. N.M. Panny 14 lok. 1 – lider konsorcjum, DGP Dozorbud Grupa 
Polska Sp. z o.o., 59-220 Legnica ul. Najśw. Marii Panny 5e – partner konsorcjum – 

"Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany" 

                                          MP INVESTA s.c. 

                                          Michał Komorowski, Przemysław Chwaliński 

                                          ul. Kościuszki 3 

                                          45-063 Opole       

za cenę brutto: 194.745,60 zł 

uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy 
spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny 
ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert. 
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odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
Uzasadnienie: W pkt. 13 oraz 13.1 (wiersz 9 tabeli) Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zobowiązano Wykonawcę do przedłożenia wykazu robót zleconych 
podwykonawcom. Wskazanie niniejszego winno nastąpić na załączniku nr 6 do s.i.w.z.                
W razie nie korzystania z usług podwykonawców należało załączyć wymagany dokument              
z adnotacją np. „nie dotyczy”. Do złożonej oferty (nr 1) nie został dołączony niniejszy wykaz. 
Wykaz robót zleconych podwykonawcom nie stanowi oświadczenia lub dokumentu                      
w rozumieniu art. 25 ust. 1 Pzp, który może podlegać uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 
Pzp. Wykaz ten nie stanowi bowiem oświadczenia lub dokumentu składanego                                
na potwierdzenie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, ani też 
dokumentu, który potwierdza spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących usług 
będących przedmiotem zamówienia. Przepis art. 26 Pzp. reguluje szczególny tryb 
postępowania dotyczący wyłącznie oświadczeń i dokumentów, które zostały określone przez 
ustawodawcę w sposób jednoznaczny w treści tego przepisu. Brak jest zatem podstaw do 
rozszerzającej interpretacji przepisów art. 26 ust. 3 i 4 Pzp. (wyrok KIO z dnia 20.08.2009r. 
KIO/UZP 1026/09). Wykaz stanowi istotny, merytoryczny element oferty, gdyż zawiera 
informacje co do tego, czy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy 
realizacji zadania, ponadto zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp. Zamawiający żąda wskazania przez 
wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak 
jest możliwości uzupełnienia oferty o wykaz robót zleconych podwykonawcom w trybie            
art. 26 ust. 3 Pzp. gdyż dokument ten nie stanowi potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu. W związku z powyższym konieczne było odrzucenie oferty, gdyż jej treść 
nie odpowiada postanowieniu zawartemu w pkt. 13 oraz 13.1 (wiersz 9 tabeli) Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
 
IV. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:  
 
             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia                  
iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.  
 
V. Zawarcie umowy 
 
               Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. 
 
               Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.  
              
               Po otrzymaniu niniejszego pisma faksem, zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 Pzp. 
prosimy o zwrotne potwierdzenie jego otrzymania na nr 77 42 15 024.  
 
Otrzymuj ą: 
- Wykonawcy którzy złożyli oferty, 
- a/a.                                                                                                        
                                                                                                               Wójt Gminy Łubniany 
                                                                                                               Krystian Baldy 
Rozdzielnik: 
1.DGP Catering Partner Sp. z o.o., 59-220 Legnica ul. N.M. Panny 14 lok. 1 (fax. 71 338 56 96, e-mail: 
a.orzechowska@dozorbud.pl), 
2. MP INVESTA s.c. Michał Komorowski, Przemysław Chwaliński, 45-063 Opole ul. Kościuszki 3 (e-mail: 
festivalowa@festivalowa.pl), 
3.Przedsiębiorstwo Gastronomiczno – Handlowe GASTROPOL Spółka z o.o., 45-003 Opole ul. Rybacka 15 
(fax. 77 474 67 09, e-mail: gastropol@gastropol.com.pl). 


