
             Sobótka, dnia. 01.09.2009 r.

OPS/341/ 2  /2009

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  272258-2009  w  trybie: 
Przetarg nieograniczony na : Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w roku 
szkolnym 2009/2010 w Gminie Sobótka.

Protestujący:
 HAPPY HAVEN

Grzegorz Kuliński
ul. Świdnicka 20 A
55-050  Sobótka

Oprotestowany:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strzelców 2/1
55-050  Sobótka

Rozstrzygnięcie protestu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce  ul. Strzelców 2/1, 55-050 Sobótka, działając na 
podstawie art.  183 ustawy z dnia  29.01.2004 r.  -Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity: 
Dz.U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), informuje o rozstrzygnięciu protestu wniesionego w 
dniu  27.08.2009  r.,  L.dz.  1502/09  dotyczącego:  „kryteriów  oceny  ofert  podczas  przetargu  na 
zmówienie publiczne w sprawie dożywiania dzieci  w szkołach podstawowych i  gimnazjum  na 
terenie Miasta i Gminy Sobótka”

Zamawiający odrzuca protest

UZASADNIENIE

 W dniu  27  sierpnia  2009  r.;  L.dz.1502/09  Zamawiający  otrzymał  protest  (doręczenie 
osobiste)  na kryteria oceny ofert   stosowane w trakcie  postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dożywianie uczniów szkół podstawowych 
i  gimnazjum w  roku  szkolnym  2009/2010  w  Gminie  Sobótka,  które  zostało  opublikowane  w 
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.08.2009 roku pod numerem  272258-2009. W tym 
samym dniu zarówno ogłoszenie  jak i  specyfikacja  istotnych warunków zamówienia,  oraz inne 
załączniki  została  zamieszczona  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Sobótka: 
www.bip.sobotka.pl . 

 
Zgodnie z treścią art.180 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  protest wnosi się  w 

terminie  7  dniu  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

http://www.sobotka.pl/bip/


 
Protestujący mógł więc wnieść protest w przewidzianym ustawowo terminie tj. do dnia 17 sierpnia 
2009 r.

Z uwagi na powyższe Zamawiający jest zobowiązany do zastosowania się do  art. 180 ust.7 
Prawo Zamówień Publicznych

 Z  uwagi  na  odrzucenie  protestu  z  przyczyn  formalnych  nie  ustosunkujemy  się 
merytorycznie do poruszonych w nim problemów.

                Alina Polak
     Dyrektor OPS Sobótka

POUCZENIE

Protestujący ma prawo do środków ochrony prawnej  przewidzianych w dziale VI prawo zamówień 
publicznych.


