
ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ 

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ 
WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO * 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 t. jedn.) niniejszym informuję, Ŝe w prowadzonym przez 
Gminę Miasto ChełmŜa 
(nazwa Zamawiającego) 
mającego siedzibę w ChełmŜy przy ulicy Gen. J. Hallera 2 , w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
na prowadzenie i obsługę bankową Miasta ChełmŜy oraz jej jednostek organizacyjnych w 
okresie 5 lat kalendarzowych, tj. od 1 maja 2011r. do 30 kwietnia 2016r. wybrano jako 
ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złoŜoną przez Wykonawcę – Bank Spółdzielczy w 
Chełmnie, mającego siedzibę/miejsce zamieszkania w Chełmnie przy ul. Dworcowej 5 
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie 

kryterium/ów*  oceny ofert określonego/ych*  w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, tj. zawierała najniŜszą cenę spośród przedstawionych w ofertach 

niepodlegających odrzuceniu – ................................... zł brutto* /przedstawiała 
najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do 
przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyŜszym uzyskała 
najwyŜszą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego 
na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego* . 
 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium  -   cena ( koszt )        - 45,00 punktów 

                                                                                                       (nazwa kryterium) 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium  - oprocentowanie rachunku   
                                                                                           bieŜącego                -  9,00 punktów 

                                                                                                        (nazwa kryterium) 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium  - oprocentowanie kredytu  
                                                                                      w rachunku bieŜącym-  39,00 punktów 

                                                                                                          (nazwa kryterium) 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium  - oprocentowanie lokat           
                                                                    krótkoterminowych ( miesięcznych) – 3,00 punkty 

                                                 (nazwa kryterium) 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium  - oprocentowanie lokat  
                                                                                         overnight                       - 4,00 punkty 

                                                                (nazwa kryterium) 
Łączna liczba otrzymanych punktów                                                             - 100,00 punktów 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iŜ w niniejszym postępowaniu złoŜono następujące 

oferty/nie złoŜono innych ofert* : 
1 – Bank Spółdzielczy w Brodnicy, ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica 

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i 
adres) 

 
 (PoniŜszą część naleŜy wypełnić, jeŜeli w postępowaniu odrzucono co najmniej 1 ofertę) 
Ponadto Zamawiający zawiadamia, Ŝe na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców: 



 
1. Oferta nr 1 Banku Spółdzielczego w Brodnicy, ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica 

(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i 
adres) 

 
Uzasadnienie faktyczne: 
Oferta nr 1 nie zawierała wymaganego dokumentu - zaświadczenia właściwego naczelnika   
urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 
raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– 
wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
Uzasadnienie prawne: 
Treść oferty nr 1 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – art. 89 
ust. 1 pkt 2 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   
 
Zamawiający zawiadamia równieŜ, iŜ, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, w przypadku niezłoŜenia odwołania moŜe zawrzeć umowę w 
sprawie zamówienia publicznego w terminie po 25.04.2011r. 
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