
DYREl<ToRSĄDUOKRĘGOWEGO 

W SIEDLCACH 

Znak sprawy: ZP-261-4/21 

Siedlce, dnia 24 lutego 2021 r. 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

INFORMACJA 
O WYBORZE OFERTY 

Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Siedlcach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 OOO zł netto, 
o której mowa w art. 2 ust. 1pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na: „Dostawę środków czystości dla Sądu 
Okręgowego w Siedlcach", wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: 

ADMOR Jolanta Moryto 
ul. Wilczyńskiego 35/1 
26-600 Radom 

Maksymalna wartość oferty brutto: 24 932,41 zł 

UZASADNIENIE WYBORU: 

Oferta w/w Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom Zamawiającego 

określonym w Zaproszeniu do złożenia oferty i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryterium wyboru, którym była najniższa cena. 

W POSTĘPOWANIU ODRZUCONO OFERTĘ WYKONAWCY: 

P.P.H.U „JUMIDA" Jerzy Pietrzak, ul. Królewiecka 20C, 06-300 Przasnysz 

Uzasadnienie: 

Zamawiający, zgodnie z Rozdziałem X ust. 3 pkt. 1 Zaproszenia do złożenia oferty odrzucił 
ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu ZP-261-4/21 z uwagi na jej niezgodność z treścią 
Zaproszenia do złożenia oferty. Wykonawca nie wskazał w ofercie wartości zamówienia 
maksymalnego z uwzględnieniem zamówienia dodatkowego co jest nie zgodnie z treścią 
dokumentacji postępowania. Zamawiający zgodnie z Rozdziałem IX ust. 1 Zaproszenia do 
złożenia oferty wymagał także, aby oferta została złożona w formie pisemnej. Wykonawca 
przedstawił w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ofertę w formie kopii (skan). 

Art. 78 ustawy z dnia 23kwietnia1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 r., poz. 1740 
ze zm.), wskazuje, iż do zachowania formy pisemnej czynności prawnej- a taką jest złożenie 
oferty - wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść 
oświadczenia woli. Przesłankami uznania formy oświadczenia woli za pisemną są zatem: 
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własnoręczność podpisu oraz złożenie go na dokumencie obejmującym treść oświadczenia 
woli. 

Oferta Wykonawcy nie spełnia warunków postawionych zarówno w ustawie Kodeks 
cywilny jak i w dokumentacji prowadzonego postępowania, z uwagi na brak zachowania 
wymaganej formy. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie. 

Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu: 

Numer 
oferty 

1 

2 

/aw 

Nazwa (firma) i 
adres Wykonawcy 

ADM OR 
Jolanta Moryto 
ul. Wilczyńskiego 
35/1 
26-600 Radom 

P.P.H.U „JUMIDA" 
Jerzy Pietrzak 
ul. Królewiecka 20C 
06-300 Przasnysz 

Wartość brutto Maksymalna 
zamówienia wartość brutto 

podstawowego 

21680,36 zł 24 932,41 zł 

21187,71 zł -

.•. 
Sąd Okręgowy w Siedlcach 
08-100 Siedlce ul. Sądawa 2 

Uwagi 

Oferta 
najkorzystniejsza 

Oferta odrzucona 
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