
 

 

Znak sprawy: DA.22.7.2020.ZG Warszawa, dn. 03.07.2020 r. 

 

 

 

 Wykonawcy ubiegający się 
  o udzielenie zamówienia 

      

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY  

 

Nazwa postępowania: Dostawa mieszadła mechanicznego, kolumny chromatograficznej, 

ultratermostatu i analizatora biogazu w ramach projektu Preludium 16. (znak sprawy 

DA.22.7.2020.ZG) 

 

I. Informacja o odrzuceniu oferty 

Zamawiający: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego 

w Warszawie, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 36, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), 

zawiadamia, że w Części I – Mieszadło mechaniczne, odrzucił ofertę, złożoną przez: 

CHEMLAND – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe 

Zbigniew Bartczak 

ul. Usługowa 3 

73-110 Stargard Szczeciński 

UZASADNIENIE PRAWNE: 

Podstawa prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 

dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 

 

W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy CHEMLAND – Przedsiębiorstwo 

Techniczno-Handlowe Zbigniew Bartczak, 73-110 Stargard Szczeciński ul. Usługowa 3, w części I jest 

niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a co za tym idzie została odrzucona.  

Wykonawca w załączonym do oferty Opisie Przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 

umowy w części I w pkt. 10 Parametrów technicznych mieszadła mechanicznego, zaoferował pręt 

mieszający o nr. katalogowym 06-1890073. Zamawiający wymagał aby pręt mieszający ze stali 

nierdzewnej charakteryzował się następującymi parametrami: długość 350 mm, średnica 10 mm z 



 

 

końcówką łopatkowa z min 6 otworami o wymiarach 70x70 mm. Zaoferowany pręt mieszający o nr. 

katalogowym 06-1890073 ma długość 40 cm, średnicę 6,8 mm oraz posiada końcówkę łopatkową z 

trzema otworami. Wobec czego Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) odrzuca 

ofertę w części I , jako niezgodną z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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