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 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -CZĘŚĆ 2 

 

CRK.2610.1.2023                                                              Bełchatów, 27.03.2023 r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu         

              i wyposażenia do 3 pracowni: automatyki, spawalnictwa, OZE –  

              prowadzonego z podziałem na Część 1,2,3 w trybie przetargu    

              nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-  

              Prawo zamówień publicznych. 

 

          Na podstawie art. 260 ust. 2  w zw. z art. 259  ustawy z   dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm)  

zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie w zakresie: 

Części 2 -Sprzęt i wyposażenie do pracowni OZE  

zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2)  w zw. z art. 259 ww. ustawy, tj. 

zamawiający unieważnia  postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: wszystkie 

złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały 

odrzuceniu. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do 

unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy 

art.255-258. 

 

                                                     Uzasadnienie  

        W przedmiotowym postępowaniu do upływu termin składania ofert, tj. do 

20.03.2023 r. do godz. 08.30 na platformę zakupową, wskazaną jako adres  

prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie dla 

Części 2 wpłynęła poniżej wskazana oferta:   

https://platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie
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Oferta nr 1 – EDUKACJA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

                    UL.SZEROKA 19  

                    83-331 NIESTĘPOWO               

                    CENA BRUTTO:  84 320,00 zł  

 

W przedmiotowym postępowaniu przyjęto poniżej wskazane kryteria oceny ofert: 

Kryterium Cena – waga  kryterium 60% 

Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 

Punkty przyznawane za kryterium „Cena” (C) będą liczone wg następującego wzoru: 

 

C = (Cmin/Co) x 60  

 

gdzie: 

C      – liczba przyznanych punktów ofercie badanej w kryterium „Cena” 

Cmin     – cena brutto oferty najtańszej [zł] 

Co  – cena brutto oferty badanej [zł]  

 

 

Kryterium Okres gwarancji i rękojmi  – waga  kryterium 40% 

Punkty przyznawane w kryterium : Okres gwarancji i rękojmi –  „G”: 

 

- za  okres gwarancji i rękojmi min. 24 miesiące                       -  0,00 pkt  

- za  okres gwarancji i rękojmi  od 25 miesięcy do  35 miesięcy - 10,00 pkt  

- za  okres gwarancji i rękojmi  od 36 miesięcy do 47 miesięcy -  20,00 pkt  

- za  okres gwarancji i rękojmi 48 miesięcy                              -  40,00 pkt  

Przy podaniu okres gwarancji i rękojmi  powyżej 48 miesięcy  do oceny ofert będzie 

przyjęte 40,00 pkt        
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  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę 

punktów (R), obliczoną na podstawie wzoru: 

R = C + G 

    Wykonawca, który złożył ofertę nr 1- EDUKACJA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Formularzu ofertowym wskazał okres gwarancji i rękojmi 

12 miesięcy na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego. 

     Wykonawca zadeklarował okres gwarancji i rękojmi  niezgodnie z warunkami 

zamówienia w tym zakresie.  

     W związku z powyższym oferta nr 1 podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 

ust.1 pkt 5) ustawy Pzp, tj. zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść jest 

niezgodna  z warunkami zamówienia. 

Zatem unieważnienie przedmiotowego postępowania w zakresie: 

Części 2 -Sprzęt  i wyposażenie do pracowni OZE  na podstawie art. 255 pkt 2) zw.       

z art. 259 ww. ustawy, tj. zamawiający unieważnia  postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu jest  zasadne. Jeżeli zamawiający 

dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części 

postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art.255-258. 

 

                                                                  Przewodniczący komisji przetargowej  

                                                                                                                                                           

                                                                                   Marcin Kubat 

Otrzymują : 

1. https://platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie; 

2. Wykonawcy, 

3. a.a 

https://platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie

