SP36/340/01/2020

Tychy, dnia 10 czerwca 2020 r.

Planeta Smaku Sp. z o.o. sp.k.
ul. Konduktorska 33
40-155 Katowice

Szanowni Państwo,
Zamawiający – Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach –
otrzymała od Państwa ofertę w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), pn.: „Przygotowanie,
dostarczanie i wydawanie zestawów obiadowych do stołówki szkolnej dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach w okresie od 3.09.2020r. do
24.06.2021r.”
Zamawiający informuje o odrzuceniu Państwa oferty.
Uzasadnienie prawne
Prawo zamówień publicznych:
Art. 89 ust. 1 pkt 6 [Odrzucenie oferty]
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający wymagał zgodnie z pkt. 10.1.1 Ogłoszenia o zamówieniu złożenia wypełnionego formularza
ofertowego sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia
o zamówieniu.
Wykonawca powinien podać:
1) cenę jednostkową netto jednego posiłku (kolumna nr 3)
2) cenę jednostkową brutto jednego posiłku (kolumna nr 4)
3) cenę oferty brutto (iloczyn kolumny nr 2 czyli szacunkową ilość posiłków (54 300) i kolumny nr 4)
4) słownie cenę oferty brutto
5) w tym vat (zł).
Wykonawca podał następujące ceny:
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Biorąc pod uwagę cenę z kolumny 3 8,82 zł + 8% VAT. Powinien podać cenę jednostkową jednego
posiłku 9,53 zł, a podał 9,59 zł.
W wartości słownie podał natomiast wartość podatku VAT:

tj. 41658,96 zł po podzieleniu kwoty podatku VAT przez wartość kolumny 2 uzyskano wartość 0,77 zł VAT,
podczas gdy prawidłowa wartość podatku VAT winna być 0,71 zł (tj. 8% z kwoty 8,82 zł) za posiłek.
Wartość netto jednego posiłku (kol. 2) przy zastosowaniu prawidłowej stawki podatku VAT liczonej od
podanej kwoty brutto jednego posiłku (kol. 4) powinna wynosić 8,88 zł netto.
Wykonawca wypełniając formularz ofertowy popełnił błąd w obliczeniu ceny, który nie pozwala ustalić jaka
cena jest prawidłowa, cena brutto czy cena netto. Nieprawidłowo został obliczony podatek Vat zarówno
przy cenie jednostkowej jak i ofercie brutto - w tym zapisanej słownie. Podatek Vat dla usługi cateringu
wynosi 8%.
Wobec powyższego Zamawiający postanawia jak na wstępie.
Proszę o potwierdzenie odebrania korespondencji.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36
im. Narodów Zjednoczonej Europy
W TYCHACH
Mgr Danuta Wójcik
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