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Wszyscy zainteresowani 

 

Dotyczy: dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. 

Józefa Tischnera w Dobczycach: zadanie nr 6. 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Zamawiający tj. Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, działając 

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843, ze zm.) zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie 

zadania częściowego nr 6, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą 

ceną (w odniesieniu do każdej z wymienionych części) przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający 

może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

W postępowaniu odrzucono dwie oferty z najniższą ceną. 

Toolbox.pl Leszek Włodarek, ul. Ujrzanów 280A, 08-110 Siedlce 

Zamawiający ustalił, że w ofercie Wykonawcy występowały braki i nie jasności, 

w dniu 07.07.2020 r. wzywając wykonawcę do uzupełnień i wyjaśnień. W odpowiedzi 

na wezwanie Wykonawca nie odpowiedział na pytanie nr 1, dotyczące zawartości 

oferty. Tym samym ocenę wyjaśnień dokonano na podstawie posiadanych 

dokumentów, stwierdzając, że Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę, o czym 

mowa w art. 82 ust. 1 Pzp. Oferta Wykonawcy podlega zatem odrzuceniu na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. 

Auto Partner S.A. Ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń 

Zamawiający wezwał w dniu 17.07.2020 r. Wykonawcę do złożenia aktualnych 

dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp, wyznaczając termin nie krótszy niż 5 dni. 

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedłożył aktualnych dokumentów, stąd 

nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferent podlega zatem 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 12 Pzp, wobec czego ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp. 

Zaniechano dalszego badania ofert, gdyż cena kolejnej oferty przekracza 

kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w 

związku z czy zaniechano również  sklasyfikowania pozostałych ofert (Intercars S.A. ul. 

Powsińska 64, 02-903 Warszawa za cenę 22.507,77 zł i gwarancja i rękojmia 12 miesięcy 

oraz Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów,  za cenę 

25.067,40 zł i gwarancja i rękojmia 24 miesiące). 
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