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ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - bez 
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. 

 
„ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU” 
 

w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 
2 „Mechanik” w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, 

priorytet XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do 
potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego 

 
CZĘŚĆ III - KURS PROJEKTOWANIA SCHEMATÓW POŁĄCZEŃ I SYMULACJI 

W ZAKRESIE PNEUMATYKI, HYDRAULIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ TWORZENIA 
DOWOLNEGO UKŁADU STEROWANIA 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) Zamawiający informuje, iż na podstawie 
art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp odrzuca ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę CNC 
MILLENA – Mirosław Buczyński, Rynek Staromiejski 10/10, 75-007 Koszalin. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W dniu 01.04.2022r. działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwał 
Wykonawcę CNC MILLENA – Mirosław Buczyński, Rynek Staromiejski 10/10, 75-007 Koszalin 
do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnienia 
warunków  udziału przez Wykonawcę w niniejszym postepowaniu tj. aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r., poz. 1076 i 1086), z innym 
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, wniosek o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 
SWZ. 

 

2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
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wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – Załącznik nr 5 do SWZ 
z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa są, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest  w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

 
tj. minimum 2 usługi (kursy/szkolenia/warsztaty) dla minimum 10 osób każde, w zakresie 
objętym przedmiotem zamówienia (w zależności od części zamówienia) oraz potwierdzenia, 
że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

Ponieważ do wyznaczonego terminu tj. do 5 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawca nie złożył 
w/w oświadczeń i dokumentów, Zamawiający działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy Pzp przesłał 
do Wykonawcy w dniu 07.04.2022r. ponowne wezwanie do ich złożenia, w którym określił termin 
złożenia do 11.04.2022r.  

Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie złożył w ponownie wyznaczonym terminie podmiotowych 
środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w 
niniejszym postepowaniu oferta Wykonawcy CNC MILLENA – Mirosław Buczyński podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp. 

Uzasadnienie prawne: 

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp, który stanowi: 
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył 
w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka 
dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów i oświadczeń.” 
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