
                     

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4403523,  fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl 

Znak: PO -II - 370/ZZP-3/27/09 Szczecin, dnia 13.11.2009. 
       
 
  
 
 
Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Dostawę samochodu osobowego tupu BUS na potrzeby Urzędu 
Morskiego w Szczecinie”, nr sprawy: PO-II-370/ZZP-3/27/09 
 
Na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z  2007 r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)  Urząd Morski w Szczecinie 
ogłasza wynik  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na : 

Dostaw ę samochodu osobowego typu BUS na potrzeby Urz ędu Morskiego  
w Szczecinie 
 
W przedmiotowym postępowaniu złoŜone zostały trzy oferty: 
 

1. MW WANICKI Sp. z o.o.  
ul. Myślenicka 19 
32-031 Mogilany 

z oferowaną ceną brutto: 102 270,00 zł   
 

 2.   Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne 
 POL-CAR Sp. z o.o.  
 ul. Gorzysława 9 
 61-057 Poznań 

z oferowaną ceną brutto: 94 550,00 zł   
 

3. AUTO-GRYF Sp. z o.o. 
ul. Białowieska 2 
71-010 Szczecin 

z oferowaną ceną brutto: 92 900,00 zł   
 
Zamawiający postanowił:  
 
1. Wykluczyć z postępowania Wykonawcę Auto-Gryf Sp. z o.o. ul. Białowieska 2, 71-010 

Szczecin,  na podstawie art. 24, ust.2 pkt.3. ustawy Pzp, dokumenty złoŜone w 
przedmiotowym postępowaniu (oferta nr 3) zawierają błędy stanowiące podstawę do 
wykluczenia Wykonawcy; w konsekwencji czego ofertę Wykonawcy wykluczonego naleŜy 
uznać za odrzuconą zgodnie z art.24 ust.4. 
Formularz oferty nie został sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
SIWZ, brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp) – Załącznik nr 2 do SIWZ, wszystkie dokumenty złoŜone przez Wykonawcę 
nie zostały podpisane przez osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. 
Oferta Wykonawcy jest niewaŜna równieŜ na podstawie odrębnych  przepisów kodeksu 
Cywilnego. Art. 78 KC stanowi o konieczności złoŜenia własnoręcznego podpisu na 
dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli a takim jest oferta. Wykonawca złoŜył 
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ofertę w formie niezgodnej z wymaganiami SIWZ, co stanowi podstawę do odrzucenia 
oferty zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 5. ustawy Pzp.  

   
2. Wybrać ofertę nr 2 złoŜoną przez: 
 

Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL-CAR Sp. z o.o.  
ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, 
z oferowaną ceną brutto:  94 550,00 zł 

 
Uzasadnienie wyboru: 
 
PowyŜsza oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ, oraz jest 
zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2007 r. nr 223, poz. 1655 z 
późniejszymi zmianami).   
Kryterium oceny ofert stanowiła najniŜsza cena brutto- 100% 
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