Gdańsk, dnia 30.11.2017 r.

Nr postępowania: PZ/7/2017/II+/EX

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu badań
zaburtowego układu napędowego łodzi oraz sporządzeniu raportu z badań w ramach projektu „Inkubator
Innowacyjności+” realizowanego w projekcie pozakonkursowym pn. „Wsparcie zarządzania badaniami
naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na usługę polegającą na
przeprowadzeniu badań zaburtowego układu napędowego łodzi oraz sporządzeniu raportu
z badań, prowadzonym przez Excento Sp. z o.o. powyżej 50 000,00 PLN oferty złożyli następujący
Wykonawcy:

Numer
oferty

Nazwa Wykonawcy

1

Warsztat Rowerów
Nietypowych TROP
Kazimierz Leśniewski
Głusino 12A
83-328 Sianowo

2

A&O EXPERT Olgierd
Olszewski
Jelitkowski Dwór 1C/6
80-365 Gdańsk

Liczba punktów
uzyskanych
w kryterium
„cena”

Termin realizacji
zamówienia
podstawowego

Łączna
liczba punktów

Nie przyznano punktów. Oferta została odrzucona.

60

0

60,00

Zamawiający informuje, że postępowanie zostało unieważnione gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 60 000,00 zł brutto, natomiast cena
oferty złożonej i niepodlegającej odrzuceniu wynosi 73 800,00 zł brutto.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY
Ponadto, zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została odrzucona oferta
Wykonawcy Warsztat Rowerów Nietypowych TROP. Zamawiający zgodnie z zapisami wzoru umowy
stanowiącego integralną część zapytania oferty, określił, że „Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę
faktury za zrealizowany Przedmiot Umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę kompletnego Raportu
wykonanego zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie oraz podpisane przez Strony protokołu
końcowego, (zwany dalej Protokołem) bez zastrzeżeń (załącznik nr 1 do Umowy). Tym samym
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zamawiający nie przewidział w zapytaniu ofertowym ani w umowie rozliczenia wynagrodzenia w ratach
ani wypłacenia zaliczki na poczet wykonawcy.
Wykonawca w złożonej ofercie zawarł następujący zapis:
„Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie brutto [PLN]: 55 350,00.,
Po podpisaniu umowy 27675 [PLN], Po 3 miesiącach 14 675 [PLN], Po dostarczeniu Raportu 13000
[PLN]”.
Zamawiający powyższy zapis ocenił, jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z zapytaniem
ofertowym, poprawił ją i zawiadomił o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca, odpowiadając na
zawiadomieni, poinformował zamawiającego, że nie wyraża zgody na poprawienie powyższej omyłki.
W związku z powyższym należało uznać, że Wykonawca złożył ofertę niezgodną z zapytaniem
ofertowym.
W przedmiotowym postępowaniu, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Z poważaniem
Piotr Markowski
Kierownik zespołu realizacji i wsparcia
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