
 
 

KRS: 0000162254          NIP: 668-00-00-082          REGON: 311022883 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ          

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
     62-700 Turek, ul. Polna 4 

tel. (063) 28 00 321; fax (063) 278 41 51 

internet: www.pgkim-turek.pl; email: pgkim-turek@pgkim-turek.pl 

wpis do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX KRS pod nr   

KRS: 0000162254, kapitał zakładowy: 53 226 000,00 

 000,00 zł 

 

 

 

DN—DOPZP/SG-28/2016                                                                               Turek, dnia 16.03.2016 r. 

L.dz.1405/2016  

                      Petecki Investment 

Spółka z o.o.                                   

           ul. Rudzka 11/13 

                      93-457 Łódź 

                                                                      

dot.: postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i 

drzwiowej w budynku usługowym usytułowanym przy ul. Dąbrowskiego 12A w Turku,    

            znak sprawy DN-DOPZP/SG-28/2016 ” 

 

ZAWIADOMIENIE 

o  odrzuceniu oferty 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą  w Turku 

zawiadamia o odrzuceniu oferty Wykonawcy: Petecki Investment Spółka z o.o. , ul. Rudzka 11/13, 

93-457 Łódź w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż zewnętrznej 

i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku usługowym usytułowanym przy ul. 

Dąbrowskiego 12A w Turku. 

Oferta Wykonawcy została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia   

2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

 

Uzasadnienie 

 

Zamawiający w rozdziale  VI Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia  tj. „Wykazie 

oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania”, określił niezbędne dokumenty, które wraz z oferta winien złożyć Wykonawca. 

Na etapie oceny ofert Komisja Przetargowa powoływana do przeprowadzenia przedmiotowego 

postępowania stwierdziła fakt, iż oferta Wykonawcy nie zawiera aktualnego odpisu z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,(dokument wskazany w pkt. 2.2.) a załączone do oferty 

pełnomocnictwo (wymagane w pkt. 5 ) jest wadliwe. 

W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o 

wskazane powyżej 2 dokumenty określając w celu termin na uzupełnienie na  15 marca  2016 roku do 

godz. 14.00.Do wskazanego w wezwaniu  terminu Wykonawca nie uzupełnił oferty. 

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 

 

   

 


