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Rawa Mazowiecka, 06.05.2022 r. 

L.dz. SP/1570/2022 

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NEGOCJACJI  

I SKŁADANIU OFERT DODATKOWYCH 

 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym – negocjacje fakultatywne 

na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) (dalej: p.z.p.) na dostawę pn. 

„Dostawa samochodu specjalistycznego - hakowca” nr postępowania: 

ZP/05/2022, ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00116211/01 z dnia 

08.04.2022 r. Zamawiający - ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. działając zgodnie 

z art. 287 ust. 3 p.z.p., informuje o następujących okolicznościach: 

1. W dniu 05.05.2022 r. Zamawiający zakończył negocjacje z poniżej 

wymienionym Wykonawcą. Oferta przedmiotowego Wykonawcy złożona 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie została odrzucona: 

- HEWEA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, Byków, 55-095 Mirków. 

2. Zamawiający zaprasza poniżej wymienionego Wykonawcę do złożenia oferty 

dodatkowej (ulepszonej) w przedmiotowym postępowaniu: 

- HEWEA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, Byków, 55-095 Mirków. 

3. Zgodnie z art. 296 ust. 2 ustawy p.z.p. „Oferta dodatkowa nie może być mniej 

korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do 

negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta 

przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową 

zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny 

ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest 

mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych 

w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu, podlega odrzuceniu”. 

4. Ofertę dodatkową należy sporządzić w języku polskim oraz złożyć 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2022 r., do godz. 10:00. 

5. Oferta dodatkowa winna zawierać wypełniony Formularz oferty dodatkowej 

(którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji podpisany przez 

osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

W przypadku podpisywania ww. dokumentu przez pełnomocnika należy 

dołączyć pełnomocnictwo. 

6. Ofertę dodatkową należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

7. Wykonawca składa ofertę dodatkową za pośrednictwem „Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu. 

8. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

9. Otwarcie ofert dodatkowych następuje niezwłocznie po upływie terminu 

składania ofert dodatkowych, nie później niż następnego dnia po dniu,  
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w którym upłynął termin składania ofert tj. 12.05.2022 r., o godzinie 10:30.  

10. Jeżeli otwarcie ofert dodatkowych następuje przy użyciu systemu 

teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak 

możliwości otwarcia ofert dodatkowych w terminie określonym przez 

Zamawiającego otwarcie ofert dodatkowych następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

11. Otwarcie ofert dodatkowych następuje poprzez użycie mechanizmu do 

odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu się Zamawiającego w zakładce 

Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

12. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na 

której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  

http://www.bip.zgoaquarium.pl/. 

13. E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: 

przetargi@zgoaquarium.pl 

 

Proszę o zwrotne potwierdzenie na adres e-mail: przetargi@zgoaquarium.pl  

w dniu dzisiejszym faktu uzyskania powyższej informacji. 

 

 

 

        Zatwierdzam: 
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