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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.  

dostawa blachy ocynkowanej w arkuszach 

Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.   
32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29. 

Informacja o rozpoczęciu procedury postępowania była zamieszczona na stronie internetowej oraz 

na tablicy ogłoszeń Zamawiającego  
Na podstawie § 9 ust. 9  Regulaminu udzielania zamówień na  usługi oraz na dostawy wyrobów, produktów i 
materiałów obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni  ul. Z. Krasińskiego 
29 informuje, że w  przeprowadzonym postępowaniu ( wpłynęły dwie oferty ) wybrano ofertę  Nr 2 jako 
najkorzystniejszą   złożoną przez   Wykonawcę: 

 

Firmę Handlowo-Usługowa Gomar-Stal    32-200 Bochnia ul. Krzyżanowicka 44B 
Oferta  uzyskała   :  100,00 punktów 

Uzasadnienie wyboru: 
1. Oferta wymienionej firmy została wybrana zgodnie z obowiązującym Regulaminem.  
2. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, zaoferował najkorzystniejszą cenę i 

uzyskał łącznie 100 pkt. w kryterium: cena – 90pkt, termin realizacji zamówionej partii – 10pkt, które 
były określone w Warunkach Zamówienia. 

 

Oferta Nr 1 –  Firmy  MONO Sp. z o.o.    32-080 Brzezie  ul. Szlac hecka 92  
została odrzucona  na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 wymienionego Regulaminu, gdyż jej treść nie 
odpowiada Warunkom Zamówienia. 

     Uzasadnienie: 
1) W Załączniku Nr 1 do WZ  w pkt. 7 Oferent zadeklarował, że dostawy zamówionych partii 

produktów będzie realizował w czasie 13 dni roboczych. Zamawiający wymagał dostaw w terminie 
14 dni. Zadeklarowany czas dostaw nie spełnia ustaleń zawartych w ust. 13.1 pkt. b Warunków 
Zamówienia ( oferta realizująca dostawy powyżej 14 dni – zostanie odrzucona ). Zgodnie z § 2 art. 
111 Kodeksu Cywilnego jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie to 
nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia , w którym to zdarzenie nastąpiło. W Warunkach 
Zamówienia nie zostało wskazane wprost, czy termin liczy się wg dni roboczych czy dni 
kalendarzowych -, termin oblicza się według dni kalendarzowych.  

2) W Załączniku Nr 2 do WZ  – opis przedmiotu zamówienia dotyczący dostaw 4 produktów blachy 
ocynkowanej elektrolitycznie zaznaczono, że będą realizowane dopiero od II-j połowy września 
2019r. Tym samym przed tym terminem Zamawiający nie może realizować swoich zadań. W 
świetle wymienionego zapisu Zamawiający uznaje ofertę złożoną w wymaganym terminie za nie 
spełniającą warunków zamówienia, gdyż na dzień 02-07-2019 r. jest ona ofertą częściową  - 
zapewnia tylko dostawy części produktów. Zgodnie z ust. 3.9. Warunków Zamówienia 
Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych. 

3. Na podstawie § 22 ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień na  usługi oraz na dostawy wyrobów, 
produktów i materiałów obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w 
Bochni Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do 
Kierownika Zamawiającego.                                                                                                         
Wniesienie sprzeciwu przysługuje wyłącznie wobec czynności dotyczącej wykluczenia 
sprzeciwiającego z postępowania lub odrzucenia oferty sprzeciwiającego.       

4. Umowa na realizację zadań z omawianego postępowania zostanie zawarta po ostatecznym 
rozstrzygnięciu sprzeciwu przez Zamawiającego.  

 
Bochnia, dnia 3 lipca 2019 r.              

                                                                                  Prezes Zarządu Spółki: 
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