
 

 

 

Gdańsk, dnia 04 grudnia 2018 r. 

Nr postępowania: PZ/59/2018/II+/EX 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę włókien szklanych, wełny ceramicznej, grafitu i 

dodatków do żywic w projekcie  „Inkubator Innowacyjności+” realizowaną w ramach projektu 

pozakonkursowego 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  

 

Zamawiający jako podmiot realizujący projekt współfinansowany ze środków unijnych na podstawie 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego, Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, informuje, 
że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę włókien szklanych, wełny ceramicznej, grafitu 
i dodatków do żywic na potrzeby wykonania zadań w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”, realizowanego 
w ramach projektu pozakonkursowego 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), w poszczególnych częściach: 
W części I 

postępowanie zostało unieważnione. 

Uzasadnienie unieważnienia: 

 

W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe złożono jedną ofertę, podlegającą odrzuceniu. 

W przedmiotowym postępowaniu została odrzucona oferta Wykonawcy Krosglass S.A., ul. Tysiąclecia 17, 38-

400 Krosno. Wykonawca złożył ofertę w dniu 27 listopada 2018 r. Wykonawca złożył dokumenty 

niekompletne, w związku z czym Zamawiający w dniu 28 listopada 2018 r. wezwał Wykonawcę do 

uzupełnienia dokumentów w terminie do 03 grudnia 2018 r. Wykonawca w zakreślonym terminie dokumentów 

nie uzupełnił. Ponadto Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę rachunkową, wyznaczając Wykonawcy termin 

na wyrażenie lub nie zgody na poprawienie omyłki do 03 grudnia 2018 r. Wykonawca w zakreślonym terminie 

zgody nie wyraził.  

W związku z powyższym należało ofertę odrzucić. 
 

W części II 

postępowanie zostało unieważnione. 

Uzasadnienie unieważnienia: 

 

W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe nie złożono żadnej oferty. 

 

                Z poważaniem 

                                                                                 Piotr Markowski  
                                                                                                    Kierownik Zespołu Realizacji i Wsparcia 
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