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INFORMACJA  O  ODRZUCENIU OFERTY  

 

 

Dotyczy: Montaż instalacji OZE  na budynkach użyteczności publicznej  

w Gminie Jeżowe 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. 

Oś priorytetowa II Czysta Energia 03  Działanie 3.1 Rozwój OZE 01 

 

 

Zamawiający: Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A   na podstawie  art.89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579, 2018), zawiadamia, że  w w/w 

postępowaniu odrzucił  ofertę nr 1 złożona przez: 

PRO-ECO Sp. z o.o 

81-525 Gdynia 

Al. Zwycięstwa 245/7 

  

 UZASADNIENIE PRAWNE: 

 Podstawą prawną odrzucenia oferty jest Art. 89. 2.  ustawy  prawo zamówień publicznych który stanowi: 

„ Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 
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UZASADNIENIE  FAKTYCZNE: 

 

Zamawiający  – Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz.1579, 2018, wezwał w dniu 04.10.2018 r. wykonawcę PRO-ECO Sp. z o.o, 

81-525 Gdynia, Al. Zwycięstwa 245/7 do uzupełnienia  dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu tj.  

 

Zaświadczenia od  właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, które winno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Wykonawca PRO-ECO Sp. z o.o  w wyznaczonym terminie nie złożył  ww. dokumentu. 

 

 

 

         Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe 

                               ...................................................   

                     / Podpis Kierownika Jednostki na oryginale  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


