
Stargard, dnia 04.03.2022 r. 

Znak sprawy: TZ.271.2.2022 
 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY 

 

Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) zawiadamia, że 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym 

na zadanie pod nazwą „Utrzymanie czystości i porządku oraz wykonywanie koszenia w 

parkach należących do Gminy Miasto Stargard”, opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod numerem 2022/BZP 00065213/01 w dniu 22.02.2022 r. 

 

odrzuca Ofertę nr 1 złożoną przez: 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

Koło w Stargardzie 

ul. Generała Władysława Sikorskiego 16, 73 – 110 Stargard, 

 

ponieważ, treść oferty złożonej przez wykonawcę jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

 

UZASADNIENIE 

Weryfikując ofertę numer 1 złożoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie z siedzibą przy ul. Generała 

Władysława Sikorskiego 16, 73 – 110 Stargard Zamawiający uznał, że treść oferty jest 

niezgodna z warunkami zamówienia. Zgodnie z postanowieniami SWZ, przy wyborze oferty 

Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą: 

a) Cena ofertowa       –95 % 

b) Wysokość kary umownej z tytułu  

nienależytego wykonania obowiązków  

określonych umową     – 5 %  

 W dokumentach zamówienia Zamawiający określił minimalną oraz maksymalną 

wartość kary umownej z tytułu nienależytego wykonania obowiązków określonych umową, 

stanowiącą jedno z kryteriów oceny ofert, w wysokości minimum 300 złotych oraz maksimum 

1000 złotych za każdy przypadek stwierdzony przez Zamawiającego. Zgodnie z treścią SWZ 

wysokość przedmiotowej kary umownej zaproponowana przez Wykonawcę musi być podana 

spośród zbioru kwot znajdujących się w przedziale skokowym od minimum 300 zł  

do maksimum 1000 złotych gdzie skok wynosi 100 zł (tj. 300 zł, 400 zł, 500 zł, itd.).  

W przypadku gdy wykonawca w swojej ofercie zaproponuje kwotę kary niezgodną  

z warunkami opisanymi powyżej (np. kwotę niższą niż 300 zł, kwotę wyższą niż  1000 zł  

lub kwotę nie zaokrągloną do 100 zł jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 Wykonawca w swojej ofercie zaproponował wysokość kary umownej z tytułu  

nienależytego wykonania obowiązków określonych umową równą 10 000,00 zł, co zostało 

potwierdzone słownym zapisem kwoty „dziesięć tysięcy złotych”. W związku z powyższym 

Zamawiający odrzuca Ofertę nr 1 złożoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 



POUCZENIE 

Zgodnie z art. 513 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wobec czynności 

odrzucenia oferty przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 

określonym w art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

Koło w Stargardzie 

ul. Generała Władysława Sikorskiego 16, 73 – 110 Stargard  

2. a/a 
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