Trzebnica, dnia 27.03.2014 r.
Znak sprawy : TZGK/PN/1/2014
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
„Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów służbowych i maszyn spalinowych
Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy .
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru oferty
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający -Trzebnicki Zakład Gospodarki
Komunalnej ERGO Spółka . z o.o. z siedzibą pl. M.J.Piłsudskiego 1; 55-100 Trzebnica” informuje,
że unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę
oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów służbowych i maszyn spalinowych Trzebnickiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy” , znak sprawy TZGK/PN/1/2014.
Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty:
W dniu 20 marca 2014r. Zamawiający otrzymał pismo od uczestnika postępowania zgłaszające
zażalenie na nieprawidłowości przy wyborze najkorzystniejszej oferty polegające na wyborze oferty
Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „LiR” Obroccy Spółka Jawna ul. Oleśnicka 6 , 55-200 Oława,
niespełniającej warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt. 12.1.1). SIWZ tj. posiadania stacji paliw
czynnej codziennie w godz. 6.00 – 22.00. Zamawiający, po sprawdzeniu i potwierdzeniu powyższej
informacji podjął decyzję o unieważnieniu dokonanych przez siebie czynności i powtórzeniu ich

po uprzednim zwróceniu się do oferenta - Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „LiR”
Obroccy Spółka Jawna, o wyjaśnienie wskazanych wątpliwości w zakreślonym terminie,
pod rygorem odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 3)
przywołanej ustawy.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane
n/w wszystkim uczestnikom przetargu za pośrednictwem faxu lub pocztą elektroniczną oraz pocztą :
1.OLAF Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 1 , 55-100 Trzebnica
2.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LiR” Obroccy Spółka Jawna ul. Oleśnicka 6 , 55-200 Oława

