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Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego
Dotyczy postępowania prowadzonego jako usługa społeczna o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty
określone w art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) zwaną dalej „ustawą”, pn.: Sukcesywne świadczenie usług hotelarskich na potrzeby jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, na terenie miasta Opola, część nr 3, pn.: Realizacja usług hotelarskich
w obiekcie zlokalizowanym maksymalnie 650 m od Budynku Głównego Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul. Oleska 48).
Zamawiający informuje, że na podstawie Rozdziału I pkt. 13.12. Ogłoszenia dokonano ODRZUCENIA
z przedmiotowego postępowania oferty nr 3 złożonej przez Wykonawcę PAHO Sp. z o.o. ul. Światowida 2,
45-325 Opole, tj.: jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia, w części nr 3 postępowania.
UZASADNIENIE
Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu, określił kryterium oceny ofert: „Odległość w metrach*
od Budynku Głównego Uniwersytetu Opolskiego (adres: Opole, ul. Oleska 48)”. Również zgodnie z Ogłoszeniem
o zamówieniu *Odległość mierzona będzie za pomocą „google maps”. W ustawieniu należy wyznaczyć trasę pieszą
na stronie internetowej: https://www.google.pl/maps/.
Wykonawca PAHO Sp. z o.o. ul. Światowida 2, 45-325 Opole w przedmiotowym postępowaniu przedłożył
ofertę, z której zgodnie, z Formularzem ofertowym, hotel znajduję się pod adresem:

Zgodnie z obliczeniami, za pomocą podanej przez Zamawiającego strony internetowej, hotel znajduje się
700 metrów od wskazanego przez Wykonawcę obiektu, natomiast Zamawiający wymagał aby odległość od budynku
Zamawiającego (określonego w niniejszej części) wynosiła maksymalnie 650 metrów.
Wskazanego wyżej parametru w ofercie nie można wyjaśnić lub poprawić, w sposób określony w Rozdziale II
pkt. 9. Ogłoszenia - nie powodując istotnej zmiany treści oferty Wykonawcy oraz nie powodując negocjacji treści oferty
Wykonawcy.
Uwzględniając powyższe Zamawiający stwierdza o odrzuceniu oferty w przedmiotowym postępowaniu, jako
w pełni uzasadnione i stanowiące jego obowiązek.
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