Trzylatków Duży, dnia 05.04.2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
Postępowania ofertowego na zakup urządzenia diagnostycznego z oprogramowaniem do
diagnostyki naprawy układów emisji spalin w samochodach ciężarowych posiadających
EURO 6”

Zamawiający – PUH AUTOMAX Tomasz Skorupski unieważnia postepowanie na zakup
urządzenia diagnostycznego z oprogramowaniem do diagnostyki naprawy układów emisji
spalin w samochodach ciężarowych posiadających EURO 6 ponieważ w wyznaczonym
terminie wpłynęła tylko jedna oferta która nie spełniła wymogów Zamawiającego, oferent
został wykluczony ,oferta została odrzucona. Postępowanie unieważniono.
Uzasadnienie:
Firma MARTEX Sp. z o.o.

44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7 zgodnie z zapisem

rozdziału II punkt 6 a Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia została wykluczona z
postępowania ponieważ nie spełniła warunków udziału w postępowaniu. W rozdziale V.
Zamawiający określił

wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia tj: między innymi
oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia, wzór którego umieścił w SIWZ. Oferent w złożonej ofercie nie
złożył w/w oświadczenia.
W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona ponieważ:


nie odpowiada treści SIWZ (rozdział II punkt 5 a )



nie spełniono warunków udziału w postępowaniu (rozdział II punkt 5 e SIWZ )



została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania – ( rozdział II punkt
2 f SIWZ)
Jednocześnie informujemy, że gdyby oferent załączył oświadczenie o którym

mowa w rozdziale V punkt 2 SIWZ oferta i tak podlegała by odrzuceniu

ponieważ

zaproponowany produkt nie spełnia oczekiwań zamawiającego a w szczególności nie posiada

programów

takich jak WIS ASRA EPC lub równoważnych. Nie posiada zatem katalogu

części sprecyzowanego wg danego numeru nadwozia oraz nie posiada wszelkich informacji
serwisowych z możliwością wyszukiwania wg numeru nadwozia, nie posiada czasu napraw
itp.
Ponadto informujemy, że oferta została podpisana tekstem komputerowym jako
Janusz Pompa (bez podpisu ręcznego). Osoba taka nie widnieje w KRS jako upoważniona do
składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Brak jest również jakiegokolwiek
upoważnienia do reprezentacji firmy przez tą osobę. Oferta została podpisana podpisem
nieczytelnym z pieczęcią firmową.
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Tomasz Skorupski

