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                        DYREKTOR 

SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD  

 W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU 

     ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 

                     21-040 Świdnik 

         Tel. 081-4648730 fax. 4648860 

 Świdnik, dnia 10 czerwca 2022 r. 

Sprawa: LWOG-2402-32-13/22 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia 

Nr 1/21 Dyrektora Sądu dotyczącego gospodarowania środkami publicznymi, których wartość 

szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na „Dostawę koszy na śmieci”  

 

Zamawiający Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą  

w Świdniku, zawiadamia, że:  

I.  Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: 

1) 

Grupa Producencka VODAR Sp. z o.o. 

ul. Pełczyńska 146 

51-180 Wrocław 

2) 

Pan Wojciech Smolak 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  

WAM Wojciech Smolak 

z miejscem wykonywania działalności:  

Świlcza 147K 

36-072 Świlcza 

3) 

Przedsiębiorstwo NOVAX Sp. z o.o. 

Plac Wolności 7 

85-004 Bydgoszcz  

II.  Spośród Wykonawców wymienionych w pkt I: 

1.  Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

Przedsiębiorstwo NOVAX Sp. z o.o. 

Plac Wolności 7 

85-004 Bydgoszcz  

Uzasadnienie wyboru: 

W/w Wykonawca złożył ofertę z ceną brutto: 1.396,00 PLN. Oferta odpowiada wszystkim 
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wymaganiom określonym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

jedyne kryterium, którym była najniższa cena (100 %).   

Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała łącznie 100.00 pkt. 

2. Odrzucono oferty następujących wykonawców:  

1)  

Grupa Producencka VODAR Sp. z o.o. 

ul. Pełczyńska 146 

51-180 Wrocław  

Uzasadnienie odrzucenia: 

Złożona Oferta podlega odrzuceniu ze względu na niezgodność z treścią Zapytania ofertowego. 

Zamawiający w Zapytaniu ofertowym wymagał złożenia oferty według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2 do Zapytania. W Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania w pkt. 1 pt. 

„Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:” Zamawiający wymagał uzupełnienia Producenta 

oferowanego przedmiotu zamówienia oraz modelu oferowanego przedmiotu zamówienia.  

W złożonym Formularzu Ofertowym Wykonawca – Grupa Producencka VODAR Sp. z o.o. z siedzibą 

we Wrocławiu nie uzupełniła Formularza w zakresie producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.  

W związku z powyższym Państwa Oferta jest niezgodna z Zapytaniem ofertowym. 

Z uwagi na powyższe Zamawiający odrzucił ofertę firmy Grupa Producencka VODAR Sp. z o.o. z 

siedzibą we Wrocławiu zgodnie z pkt. IX ust. 7 Zapytania ofertowego. 

2)  

Pana Wojciecha Smolaka 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:  

WAM Wojciech Smolak 

z miejscem wykonywania działalności:  

Świlcza 147K 

36-072 Świlcza 

Uzasadnienie odrzucenia: 

Oferta Wykonawcy – Pana Wojciecha Smolaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

WAM Wojciech Smolak została odrzucona ze względu na niezgodność z treścią Zapytania ofertowego. 

Zgodnie z pkt. VII Zapytania Ofertowego „Oferty należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub e-

mailem”. Przedmiotowa oferta została złożona przez Pana dnia 05 czerwca 2022 r. drogą elektroniczną. 

Złożona oferta nie została podpisana przez Wykonawcę. Stosownie do przepisu art. 78 § 1 kodeksu 

cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli 

niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia 

woli.  

 Brak podpisu oznacza jednoznacznie brak oświadczenia woli Wykonawcy, co stanowi wadę 

nieusuwalną dokumentu, stanowiącą o jego nieważności. Oferta złożona bez zachowania formy 

pisemnej jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu. Pod pojęciem oferty 

rozumie się oświadczenie Wykonawcy wyrażone w Formularzu ofertowym, będące jednostronnym 

zobowiązaniem Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia na rzecz Zamawiającego.   
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Zgodnie z pkt. IX. ust. 7 Zapytania ofertowego, oferty nie spełniające wymogów określonych w 

postępowaniu są odrzucane.  

                     Dyrektor 

Sądu Rejonowego Lublin – Wschód 

   w Lublinie z siedzibą w Świdniku          

 

                                                                                 Sylwia Choroszyńska – Zezula   

 


