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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

0 »tyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod znakiem 

G 2512-2/2019 w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych 

(tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138g w/w ustawy, pod nazwą: „Kompleksowe 

świadczenie usługi w zakresie stałej ochrony fizycznej, monitoringu włamaniowego oraz konwoju 

gotówki dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądów Rejonowych w Leżajsku, Łańcucie, 

Ropczycach i Strzyżowie.”

/omawiający informuje, że w wyniku czynności związanych z badaniem ofert, odrzuca z niniejszego 

IX'stępowania ofertę Wykonawcy: „TOMAAAX” Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia i Osób 

Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2, 39-200 Dębica, oznaczoną przez Zamawiającego Nr 3, złożoną na część 

I1/ zamówienia, zgodnie z poniższym uzasadnieniem.

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY

Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca miał prawo do złożenia swojej oferty 

w wersji pisemnej lub w wersji elektronicznej. Wykonawca swoją ofertę złożył w wersji pisemnej, 

wykorzystując w tym celu załącznik Nr 2 do ogłoszenia -  Formularz oferty. Ofertę Wykonawca złożył 

wyłącznie na część IV zamówienia na którą składają się dwa zakresy zamówienia:

a) zakres I obejmujący: Ochronę fizyczną osób, mienia i budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach, 

przy ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce.
b) zakres II obejmujący: Usługę ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych obiektu Sądu 

Rejonowego w Ropczycach, przy ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce.

Zgodnie z pkt. II ppkt. 4 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia 

Wykonawca składając ofertę na daną cześć zamówienia miał jednocześnie oświadczyć i 

zaoeklarować jaki będzie czas dojazdu grupy interwencyjnej do budynku, który objęty ma być przez 

Wykonawcę w tej części usługą ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych. W tym 

przypadku mowa oczywiście o budynku położonym w Ropczycach, przy ul. Słowackiego 7. Tym 

samym Wykonawca powinien wypełnić rubrykę 4.4. na stronie 4 Formularza oferty. Zamawiający pod 

rubryką 4.5. na stronie 4 Formularza oferty, zamieścił treść uwagi w brzmieniu:

„ UWAGA!! Wykonawca wypełni powyższe Informacje w odniesieniu do części postępowania do 
któiych chce złożyć ofertę. Brak wypełnienia rubryki odpowiadającej konkretnej części 
gęuhsoowania Zamawiający uzna za brak oferty w odniesieniu do tej części".
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Brok wypełnienia przez Wykonawcę w tym przypadku rubryki 4.4. na stronie 4 Formularza oferty, 

powoduje, że oferta Wykonawcy jest nie tylko niepełna i niemożliwa do oceny przez Zamawiajpcego 

ale przede wszystkim niezgodna z ogłoszeniem i dlatego też podlega odrzuceniu na podstawie zapisu

pkt. XII ust. 1 ppkt. 1) ogłoszenia.

Dyrektor Sądu Okręgowego

" f e l tu
Mafita Kuczma

(p o d p is  i p ie c zą tk a  K ie ro w n ik a  Z a m a w ia ją c e g o )


