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Do wiadomości 
uczestników postępowania 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA 
 

Na podstawie punktu f) rozdziału XI ogłoszenia o przetargu 4/P/LIFE/CCC z dnia 07.11.2011 r. oraz regulaminu 
udzielania zamówień uprzejmie zawiadamiamy o unieważnieniu postępowania polegającego na : 
 

dostawie sprzętu rolniczego 
 
wchodzącego w zakres projektu nr LIFE09 NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na 

terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska”, finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego 

dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Uzasadnienie 

Specyfikacja techniczna maszyn przedstawiona przez Wykonawcę w załączniku 1 nie spełnia wymaganych 
parametrów, jak również cena ofertowa brutto przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego. 
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, ofertę uważa się za nieważną, co skutkuje jej odrzuceniem. 
 
 
 
 

Emilia Menderska 

 

……………………. 

(podpis) 

 

 

 

 

Załącznik nr 1. Zestawienie parametrów nie spełniających wymagań. 
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Załącznik nr 1 
 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 
 
 

Lp. Wymagania Zamawiającego Oferta Wykonawcy  
TAK/NIE 

Opis 

1. SIWZ Ciągnik rolniczy 
Rok produkcji………. Producent…………………………..Typ/model…………………………… 

 Skrzynia biegów: 

 rewers elektrohydrauliczny, Nie spełnia wymagań 

 Ogumienie: 

 przód 13,6R24 (340/85R24),  Nie spełnia wymagań 

 tył 16,9R34 (420/85R34). Nie spełnia wymagań 

 Dodatkowe warunki 

 odległość punktu serwisowego nie dalej niż 
60km od miejsca dostarczenia przedmiotów 
zamówienia 

Nie spełnia wymagań 

 
UWAGA! 

1. W sytuacji, gdy Wykonawca w kolumnie „oferta Wykonawcy” wpisze „NIE” Zamawiający uzna, że 
zaproponowany asortyment nie spełnia wymagań stawianych przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający uzna, że zaproponowany asortyment nie spełnia wymagań również w sytuacji gdy pole 
w kolumnie „oferta Wykonawcy” nie zostanie wypełnione.  

3.  Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, 
Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie 
uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na 
podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 


