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OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na  dostawę w formie leasingu 1 szt.  fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (wersja drogowa) wraz 
z dodatkowym osprzętem w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódz-
kich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie z opcją wykupu.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamiam, że po dokonaniu oceny spełniania warunków przez wyko-
nawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu oraz po dokonaniu badania i oceny złożonych 
ofert, nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam również, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnio-
ne.

UZASADNIENIE
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:

Oferta nr 1
Konsorcjum: 1. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. , pl. Orląt Lwowskich, 53-605 Wrocław
2. „ROLMEX-Misiuda” Sp. j., ul. Ściegiennego 264c, 25-116 Kielce 
Oferta nr 1 została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Treść oferty nie odpowiada treści spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia – uzasadnienie w piśmie nr l.dz. PZD/ZP/90/2010.

Oferta nr 2 
FPUH „BIS” Sławomir Małolepszy 
ul. Ks. Kościowa 31
97-500 Radomsko
Oferta nr 2 została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Treść oferty nie odpowiada treści spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia – uzasadnienie w piśmie nr l.dz. PZD/ZP/90/2010.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 1 ustawy tj.: Zama-
wiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlega-
jącej odrzuceniu.

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania ni-
niejszego pisma na nr faxu 34/378 54 68 lub e-mail: k.wilkowska@czestochowa.powiat.pl
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