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na dostawę specjalistycznego sprzętu Wyposażenia kuchni i pomieszczeń pomocniczych do ,,o,,ulfu49:43
a50rtymentu dań gotowych na wynos - w słoikach, przygotowywanych według własnych autorskich przepisów zawartością @/lQQl
i soli zgodnie z podanymi parametrami technicznymi na potrzeby projektu: Poprawa konkurencyjności firmy rozwój asortymentu
dań gotowych na Wynos, z użyciem nowo zakupionego sprzętu w ramach realizacji umowy nr UDA-RPSL.03.O2,0}-24-0OFI/27-}} z daia
07.04.żOżż r. o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi Priorytetowej: lll. Konkurencyjność MŚP dla działania:3.2. lnnowacje W MŚP.

Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu w części 1,1l,tl1,1V,V,V|,Vll,Vll1,IX,X,Xll,Xlll,XIV,XV zapytania
ofertowego nr L/09/2022 - oferty złożonej przez firmę Weindich Sp. z o.o., ul. Adamieckiego 8,
41- 503 Chorzów.

Uzasadnienie: firma Weindich Sp. z o,o. zlożyła ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres e-mail monika.projektOl@gmail.com po terminie składania ofert tj. w dniu t4.09.2022 godzina
09:59 oraz z naruszeniem wymagań rozdz. X pkt 1 ppkt. b) Zapytania ofertowego nr L/O9/żO22
dotyczących braku zaszyfrowania oferty według opisanej instrukcji szyfrowania przezŁamawiającego.

W toku czynności sprawdzających Zamawiający stwierdził:

Zamawiający, odrzucił ofertę Wykonawcy Weindich Sp. z o.o. z siedzibą w 41-503 Chorzów ut.

Adamieckiego 8 jako zlożoną po terminie składania ofert oraz złożoną z naruszeniem wymagań X pkt

1 ppkt. b) Zapytania Ofertowego nr 1,10912022 w związku z brakiem zaszyfrowania oferty według
o pisa n ej i nstru kcj i szyf rowa n i a przez Zamawi ającego.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, iż Zamawiający zobowiązany był do odrzucenia oferty
wskazanego Wykonawcy, w oparciu o powołane w niniejszym piśmie podstawy prawne i okoliczności
faktyczne,

Mariusz Kaszuba Podpis:

Marek Furczyk Podpis:

Czt nek Zarządu
Planeta Smaku §p. z o.o.

ul. Konduktorska 33, 40-1 55 Katowice

NlP 638 177 57 3Ą REGON 241187018


