
 
 

Burmistrz Praszki Praszka, dnia 15.11.2019 

Plac Grunwaldzki 13 

46-320 Praszka 

 

IT.V.271.4.2019 

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I O WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie 

kredytu długoterminowego w wysokości 13.000.000 zł z przeznaczeniem na 

„Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Praszka w 2019 roku” 

 

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2019.1843 

z późniejszymi zmianami), informuję że: 

1. została odrzucona oferta złożona przez 

Krakowski Bank Spółdzielczy 

Rynek kleparski 8 

31-150 Kraków 

W dniu 16.10.2019 do zamawiającego wpłynęła za pośrednictwem miniPortalu oferta 

Krakowskiego Banku Spółdzielczego w formie zaszyfrowanej. W tym samym dniu 

zamawiający odszyfrował ofertę. W skład oferty wchodziły zapisane w formacie PDF skany 

formularza ofertowego, JEDZ, projektu umowy oraz potwierdzenia zapłaty wadium. Po 

przeanalizowaniu otrzymanych plików zamawiający stwierdził, że żaden z nich nie jest 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Nadanie ofercie przetargowej cechy oświadczenia woli następuje zgodnie z art. 66 Kodeksu 

cywilnego (tekst jednolity: Dz.U.2019.1145 z późniejszymi zmianami) z chwilą opatrzenia jej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem. Zgodnie z art. 73 § 1, jeżeli 

ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną, 

czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna, tylko wtedy gdy ustawa 

przewiduje rygor nieważności. 

Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty, wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity 

dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Ponadto jak stanowi pkt 12.4. SIWZ każdy załączany plik zawierający dokumenty, 

oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany podpisami kwalifikowanymi 

przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, podmioty wspólnie 

ubiegające się o udzielenie zamówienia, podmiot trzeci, na którego zasoby wykonawca się 

powołuje lub podwykonawców. 

W związku z powyższym zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 8 Prawa zamówień publicznych. 



 
 

2. w prowadzonym postępowaniu do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez  

konsorcjum: 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie 

Plac Wolności 12 

46-100 Namysłów 

Bank Spółdzielczy w Szczytnie 

ul. Łomżyńska 20 

12-100 Szczytno 

Cena oferty: 1.240.475,43 zł 

Czas uruchomienia kredytu: 1, zgodnie z pkt 15.3. SIWZ 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na 

podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. cena 

60%, czas uruchomienia kredytu 40%. W niniejszym postępowaniu oferta złożona przez ww. 

uzyskała największą liczbę punktów. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału 

w postępowaniu. 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację przedstawia tabela: 

Lp.  Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty 

Czas 

uruchomienia 

kredytu 

Punktacja 

Cena 

Czas 

uruchomienia 

kredytu 

Razem 

1. 

konsorcjum: 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie 

Plac Wolności 12 

46-100 Namysłów 

Bank Spółdzielczy w Szczytnie 

ul. Łomżyńska 20 

12-100 Szczytno 

1.240.475,43 1 58,89 40,00 98,89 

2. 

ING Bank Śląski 

Oddział Opole 

ul. Zwierzyniecka 2 

45-019 Opole 

1.518.512,99 1 48,11 40,00 88,11 

3. 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Aleje Jerozolimskie 7 

00-955 Warszawa  

Region Opolski 

ul. Żeromskiego 1 

45-053 Opole 

1.217.619,13 2 60,00 20,00 80,00 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 Prawa 

zamówień publicznych. 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w Dziale VI Prawa zamówień publicznych. 

 

 Burmistrz Praszki 

 Jarosław Tkaczyński 


		2019-11-15T12:22:57+0100




