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Radziejowice dnia 15.07.2020 r. 

ZP.271.4.3.2020.DJ

 

Zamawiający: 

Gmina Radziejowice 

96-325 Radziejowice 

ul. Kubickiego 10 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: ZP.271.4.3.2020.DJ pn.: „Zakup i dostawa 

mebli oraz wyposażenia do budynku Przedszkola w Radziejowicach”. 

Zamówienie podzielone na części: 

Część I p.n.: dostawa i montaż mebli  i wyposażenia do przedszkolnych sal zajęć.  

Część II p.n.: dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla pomieszczeń administracyjnych przedszkola. 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  555404-N-2020 z dnia 2020-06-26 r. 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia do budynku Przedszkola 

w Radziejowicach” dla części I i części II. 

Uzasadnienie: w prowadzonym postępowaniu cena najkorzystniej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części I  

i w części II, wobec czego Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY 

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. K., ul. 

Graniczna 46, 93-428 Łódź w części I i w części II zamówienia. 

Uzasadnienie:  Wykonawca załączył do formularza ofertowego wykaz, zawierający szczegółową listę 

przedmiotów, które oferuje zamawiającemu w ramach realizacji zamówienia. Wskazane w ofercie 

wykonawcy elementy wyposażenia nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia oraz nie zapewniają jego 

realizacji w całości, zgodnie z wymogami zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (zwaną dalej SIWZ). Wykonawca opisał poszczególne elementy dotyczące przedmiotu 

zamówienia z dużą rozbieżnością w stosunku do SIWZ. Na rażącą niezgodność przedmiotu zamówienia 

wskazują w szczególności:  

W części I zamówienia: 

• niezgodne z wymaganiami Zamawiającego konstrukcja ławki tapicerowanej (poz. 5 OPZ) 

• niezgodny z wymaganiami Zamawiającego kształt blatów stołów (poz. 6 i 7 OPZ) 
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• niezgodne z wymaganiami Zamawiającego wymiary oraz konstrukcja krzesła biurowego 
(poz. 12 OPZ) 

• niezgodna z wymaganiami Zamawiającego konstrukcja szafki na pojemniki do 
przechowywania (poz. 16 OPZ) 

• niezgodne z wymaganiami Zamawiającego wymiary oraz konstrukcja regału drewnianego 
(poz. 21 OPZ) 

w części II zamówienia: 

• niezgodne z wymaganiami Zamawiającego wymiary kontenera biurowego (poz. 4 OPZ) 

• niezgodna z wymaganiami Zamawiającego konstrukcja i wymiary szaf biurowych (poz. 5, 6, 
7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 27 OPZ) 

• niezgodna z wymaganiami Zamawiającego konstrukcja i wymiary krzeseł biurowych (poz. 37 
OPZ) 

Wobec powyższego zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. K., ul. Graniczna 

46, 93-428 Łódź w części I i w części II zamówienia ponieważ jej treść nie odpowiada treści  SIWZ .  

 

 


