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Wszyscy Wykonaw cy, którzy
biorą udział w postępowaniu

ZAW|ADOM|ENIE O WYBORZE NAJKOMYSTNIEJSZEJ OFERTY
szanowni państwo.
W związku zzakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej ofeńy w procedurze
prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowień Publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia
Publicznego pn: Finansowanie wydatków Gminy Łazy poprzez wykup wierzytetności do kwoty
3,000.000,00 PLN.
Ogłoszenie nr 599980-N

-2O2O

z dnia 2020-1 1-02 r.

lnformujemy , iż najkorzystniejszą ofertę złożył:BFF

uI.

Jana Kilińskiego 66, 90-118 Łódź.

POLSKA SPOŁKA AKCYJNA

Ofeńa uzyskała w sumie największą liczbę punktów (100,00 pkt) według przyjętych kryteriów, tj. cena
i maksymalny termin uruchomienia środków od dnia złożenia wniosku przezZamawiającego. Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, ofeńa odpowiada wymogom określonym
w ustawie z dn. 29.01 .2O04r. Prawo zamówień publicznych i SIWZ.
ą

JednoczeŚnie Zamawiający informuje, ze w niniejszym postępowaniu złożono2 (dwie) ofeńy, których
streszczenie i ocenę punktową przedstawia paniższa tabela:
Nr

ofeńy

kryńerium

ltłazwa i adres wyk<lłlawcy

llośćpkt

llośćpkt -

kryterium

Maksymalny termin
uruchomienia środków
od dnia złożenia
wniosku przez
Zamawiającego

Bank M!llenium §półka Akeyjna
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BFF POLSKA SPOŁKA AKCYJNA

ul. Jana Kilińskiego
118 Łódź

66,

Razem

Ofeńa
odrzucona

90-

60,00

40,00

1oo,00

DziałĄąc na podstawie ań. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych ZamawiĄący informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy
DziałĄąc na podstawie ań. 92 ust, 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
ze w prowadzonym postępowaniu została odrzucona ofeńa nr 1 złożonaprzez Bank Millenium Spółka

Akcyjna ul. Stanisława Żaryna2A, 02-593 Warszawa.

Uzasadn ien ie faktyczne
W dniu 18,11,2O20r. Bank Millenium złożyłofertę w przedmiotowym postępowaniu, która zawiera doliczony
Podatek VAT. Stanowi to błąd w obliczeniu ceny ofeńy o którym stanowi ań. 89 ust. 1 pkt 6 P.z.p.,
niepodlegający poprawieniu na podstawie ań.87 ust. 2 pkt 3 P.z,p.
Zamawiający, opisując w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sposób obliczania ceny, nie
zawarł Żadnych wskazań dotyczących stawki podatku VAT ani obowiązku naliczenia tego podatku.
Zgodnie z Wyrokiem NSA - l FSK 13B8l12
Usługi finansowe, których zasadniczym celem i ekonomicznym skutkiem jest sfinansowanie działalności

