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Dane nadawcy

Województwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: średzki
Gmina: Środa Wielkopolska (miasto)
PESEL
Telefon: 
Email: 

Dane adresata

MIASTO I GMINA KÓRNIK
62-035 KÓRNIK

KÓRNIK
PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1

Województwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: poznański

Gmina: Kórnik (miasto)

Dotyczy: zapytanie ofertowe na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na terenie gminy Kórnik w 2023 roku (ID 706964) - umieszczone na platformie zakupowej Miasta i Gminy Kórnik.

Bardzo dziękuję za Państwa odpowiedź - jednak udzieliliście Państwo odpowiedzi jedynie na część mojego pytania. Bardzo
proszę o udzielenie informacji jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu oferty (od kogo i na jaką kwotę). Z przekazanej
mi informacji wynika, że postępowanie przegrałem "na pozycji kwota" - czyli, że ktoś zaproponował korzystniejszą ofertę niż
moja. Fakt, że omyłkowo nie udzieliliście Państwo informacji o unieważnieniu postępowania jest mało interesujący. Bardzo
dziękuję również za zaproszenie do uczestniczenia w nowym postępowaniu w analogicznej sprawie - jednak jesteście Państwo
świadomi, że umieszczając dodatkowy warunek do nowego postępowania uniemożliwiliście mi Państwo wzięcie w nim udziału.
Stąd moje pytanie - jaki jest cel prowadzenia kolejnego postępowania w przedmiotowej sprawie? Czy cel polega wyłącznie na
wykluczeniu z postępowania mojej osoby? Czy fakt świadczenia usług na terenie gminy Kórnik w okresie poprzedzającym
zapytanie ofertowe w jakikolwiek sposób przesądza o braku możliwości współpracy z moją osobą w późniejszym czasie? Czy
podobne kryteria są stosowane względem innych zamówień oferowanych przez Miasto i Gminę Kórnik? Czy fakt prowadzenia
działalności gospodarczej na terenie gminy Kórnik wyklucza z udziału w podobnych postępowaniach również wykonawców z
innych branż - czy inni wykonawcy przykładowo posiadający siedzibę na terenie Miasta i Gminy Kórnik są również celowo
przez Państwa wykluczani z udziału w podobnych postępowaniach? Proszę o przytoczenie analogicznych zapisów z innych
postępowań lub o wskazanie, że tego typu zapisy dodano do podobnego postępowania pierwszy raz - celem wykluczenia z
niego konkretnych osób.

Oświadczenia:

Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39¹ k.p.a. §1d
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23).
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