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                                                                                             Informacja dla Wykonawców  

                                                                                                              

 

 

Informacja o odrzuceniu oferty 

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 ) informuję, iż w postępowaniu na zadanie pod nazwą: 

 

" Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzależnionych od alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia 

Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokołówce ". 
 

odrzucono ofertę: 

Antczak Sprzątanie Remonty Handel Sp. z o.o. 

ul. Częstochowska 98 

 62-800 Kalisz 

Powodem odrzucenia z postępowania oferty ww. firmy jest fakt złożenia wyjaśnień przez Wykonawcę w odpowiedzi na 

wezwanie Zamawiającego dotyczące rażąco niskiej ceny . W odpowiedzi wykonawca, oświadczył, że nie jest w stanie 

wykonać zadania za podaną kwotę w przetargu gdyż w złożonej ofercie przyjął błędne ceny materiałów przesłane przez 

dostawcę, złą kalkulację kosztów robocizny oraz  sprzętu. W związku z powyższym należy uznać cenę oferty za 

niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen innych wykonawców i cen rynkowych podobnych zamówień. 

Oznacza to, że  cena oferty  znacząco odbiega od cen przyjętych, wskazując na próbę realizacji zamówienia poniżej 

kosztów, co grozi nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia w przyszłości. 

 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco  niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ). 

 

Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono 

w ustawie  z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 poz.1843) – „Środki ochrony prawnej”  

od art. 179 do art.198) 

                                                                                                       
                                                                                                                             z upoważnienia Prezesa Zarządu 

                                                                                                                                        Bogdan Nawrocki 


