Rybnik, dnia 22 listopada 2018 r.

DZz.380.2.26.2018.DZz.521
Znak sprawy

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: zamówienia zorganizowanego w trybie zapytania ofertowego na dostawy zmywarek
gastronomicznych z podstawami oraz funkcją wyparzania(DZz.380.2.26.2018.DZz.521)
INFORMACJA ODRZUCENIU OFERT ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku,
działając na podstawie § 8 ust. 25 ust. 1 obowiązującego u Zamawiającego Wewnętrznego
regulaminu udzielania zamówień oraz nadzoru nad ich realizacją (Załącznika do Zarządzenia
Nr 8/2017/ORG-FIN/8
z dnia 27.01.2017 r.), zwanego dalej WRUZ, odrzuca
w w/w postępowaniu oferty Wykonawców:
1) Technica Group sp. z o.o. sp.k. ul. Miłosna 2, Ochaby Małe, 43-430 Skoczów, ponieważ nie
odpowiada treści Formularza oferty, tzn. Wykonawca nie dołączył do złożonej oferty
Formularza oferty;
2) ESTRAMO Agnieszka Kozub ul. Oracka 59, 32-700 Bochnia, ponieważ oferta nie odpowiada
treści Formularza oferty tzn. Wykonawca nie wypełnił Parametrów wymaganych
Szczegółowej specyfikacji technicznej w zakresie parametrów:
- funkcja wyparzania (pkt.6)
- temperatura wyparzania min. 90o C (pkt.7)
- górne i dolne ramiona myjąco- płuczące (pkt.9);
3) Sprzedaż–Serwis Sprzętu Gastronomicznego „Gastro- Pol” ul. Kamienna Droga 10,
67-200 Głogów, ponieważ oferta nie odpowiada treści Formularza oferty, tzn. Wykonawca w
poz.1 zaoferował zmywarkę o mocy 4,9kW natomiast Zamawiający w treści Parametrów
wymaganych Szczegółowej specyfikacji technicznej wymagał zmywarki o mocy minimum
6,55 kW.
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Dodatkowo, Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 32 pkt 1) WRUZ, unieważnia
w/w postępowanie, ponieważ cena oferty z najniższą ceną (78 374,37 zł brutto) przewyższa
kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (62 924,65 zł
brutto) o 15 449,72 zł brutto.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie planuje wszcząć nowe
postępowanie obejmujące ten sam przedmiot zamówienia.
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