
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Barcin, dnia 09.02.2022 r. 

w Barcinie 

ul. Mogileńska 3 

88-190 Barcin 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT  

ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o wartości poniżej 

progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych na zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. 

Identyfikator postępowania: eb738c52-df2d-48a9-9913-8e8f830ef3ee 

 

ODRZUCENIE OFERT: 

Zamawiający działając zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych, zawiadamia o odrzuceniu ofert Wykonawców. 

1. W przedmiotowym postępowaniu zostaje odrzucona oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę 

Nanny Express Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 104/1, 02-952 Warszawa. 

Uzasadnienie prawne: 

Odrzucenie następuje na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c w/w ustawy tj. „Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli: została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym 

terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka 

dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub 

oświadczeń”. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający wezwał w dniu 28.01.2022 r. Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych tj. dowodów potwierdzających spełnienie warunków kwalifikacji i 

doświadczenia przez osoby, wskazane w ofercie. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie, 

w związku z powyższym wystąpiła przesłanka odrzucenia oferty.  



2. W przedmiotowym postępowaniu zostaje odrzucona oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę 

Ośrodek szkoleniowy. Gabinet Pedagoga. Janusz Witkowski, ul. Marii Konopnickiej 

5, 88-430 Janowiec Wlkp. 

Uzasadnienie prawne: 

Odrzucenie następuje na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 w/w ustawy tj. „Zamawiający odrzuca 

ofertę, jeżeli: zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu”. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca w ofercie błędnie wskazał cenę za jedną godzinę usługi, ponieważ pomimo 

zwolnienia z podatku tych usług jako cenę netto wskazał inną kwotę niż cenę brutto. Stąd też 

Zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy zawiera błędy w obliczeniu ceny i kosztu.  

W związku z powyższym wystąpiła przesłanka odrzucenia oferty.  

 

UNIEWAŻNIENIE 

Zamawiający działając zgodnie z art. 260 ust. 2 oraz art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania. 

Uzasadnienie prawne: 

Unieważnienie następuje na podstawie art. 255 pkt 2 w/w ustawy tj. „Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty Wykonawców, 

które zostały odrzucone. 
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