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Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania
          
Dotyczy. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr ZP-5/08                                     w 
trybie przetargu nieograniczonego „Zakup /z dostawą/ koparko -ładowarki 
 w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym dla ZGK w 
Rzekuniu o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 211 000 euro". 

 odrzucenie ofert i unieważnienie postępowania
   Na podstawie  art. 89 ust.1 pkt.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 

/ tekst jednolity Dz.U. z 2007r nr 223 poz.1655 /, 
Zamawiający odrzuca  oferty  przetargowe wykonawców: 

OFERTY WYKONAWCÓW:        3W Maszyny Budowlane  sp. z o.o.  ul. Jana 
Olbrachta 94A,    01-102 Warszawa i OFERTĘ FIRMY Raiffeisen Leasing Polska 

S.A.II Oddział w Ostrołęce        ul.11 Listopada 74, 07-410 Ostrołęka,  
są to oferty sprzedającego maszynę i finansującego na kwotę brutto 268 400tys. , 

treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Dodatkowo np. brak wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego, pełnomocnictwa, , oraz 
kserokopii dokumentacji techniczno – ruchowej. 
     Ponadto zgodnie z art.26 ust 3 ustawy PZP zamawiający nie wezwał  wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub 
którzy złożyli dokumenty, o których mowa a art.25.ust 1, zawierające braki, do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, gdyż mimo uzupełnienia oferty wykonawców podlegają odrzuceniu, a 
dodatkowo konieczne będzie unieważnienie przedmiotowego postępowania przetargowego. 
Wykonawcy w/w nie spełnili wymaganego warunku udziału w postępowaniu, przedstawione oferty 
są niezgodne z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w SIWZ. 

OFERTY WYKONAWCÓW:
 OFERTA firmy -.Broker Service PHU Jan Surma, ul.Farbiarska 21, 95-100 Zgierz na 
kwotę 298 179,20 zł. Brutto, 
OFERTA firmy MILLENNIUM LEASING sp z o.o ul. Żaryna 2A,02-593 Warszawa na 
kwotę  354 958,08 brutto,
OFERTA firmy -SG Equiqment Leasing sp z o.o. ul. Marszałkowska 111,00-102 
Warszawa na kwotę 275 541,34 Brutto
OFERTA firmy – Bergerat Monnoyeur Sp. z. o.o.ul. Kolejowa 75,05-092 Łomianki na 
kwotę 478 861,30 brutto
  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej 
oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednakże , ze względu na to, że oferty te przekraczają kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć 
na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamawiający odrzuca oferty, a dodatkowo 
unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe- podstawą unieważnienia jest art.93 ust.1 
pkt 4 ustawy PZP.
Zamawiający działając na podstawie art.93 ust.3 pkt.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
zawiadamia, że  postępowanie przetargowe na „Zakup /z dostawą/ koparko-ładowarki 
 w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym dla ZGK w 
Rzekuniu o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 211 000 euro". 
-Zostało unieważnione  .  
. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej 
oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Zamawiający może przeznaczyć na  sfinansowanie przedmiotowego zamówienia jedynie kwotę 



brutto 269 000 tys. złotych .  
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują państwu środki ochrony prawnej określone w Ustawie PZP.
 
Do wiadomości 
– wszyscy uczestnicy postępowania 
Podpis Kierownika Zamawiającego


