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 Wykonawcy ubiegający się 
  o udzielenie zamówienia 

      

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA 

 

Nazwa postępowania: Dostawa aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów pomocniczych, 

wzorców, materiałów eksploatacyjnych oraz 3 laptopów w ramach projektu – Wytwarzanie octu 

owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim we współpracy z Instytutem Przemysłu 

Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i 

technologicznej (znak sprawy DA.22.1.2020.ZJ) 

 

I. Informacja o odrzuceniu oferty 

Zamawiający: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego 

w Warszawie, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 36, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), 

zawiadamia, że w Zadaniu II – Mikrobiologia w części 10 zamówienia pn.: „Lodówka do transportu 

próbek” odrzucił ofertę nr 1, złożoną przez: 

BITBLUE FROST 

Krzysztof i Justyna  Chomiuk Sp. J 

ul. Św. Jana 33 

43-267 Suszec 

UZASADNIENIE PRAWNE: 

Podstawa prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 

dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 

Zgodnie z wzorem Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający 

wymagał, aby Wykonawca składając ofertę w KRYTERIUM I: CENA w pkt. 2 dotyczącym ZADANIA II 

Mikrobiologia w ppkt. 10 dotyczącym części 10 podał cenę brutto 1 zestawu oraz łączną cenę brutto 

2 zestawów (poz.1 x 2). Wykonawca składając ofertę podał cenę brutto 1 zestawu. Mając na 

względzie postanowienia SIWZ, Zamawiający wyraźnie określił sposób opisania i potwierdzenia 



 

 

zobowiązania (świadczenia) ofertowego, a więc treść oferty. W konsekwencji nieskonkretyzowanie 

treści oferty przez Wykonawcę w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, Zamawiający uznał 

jako niezgodność oferty z treścią SIWZ, gdyż co do zasady, niedopuszczalne jest precyzowanie i 

poprawianie treści złożonej oferty, w szczególności z uwagi na naczelne zasady równego traktowania 

wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji. 

 

II. Informacja o unieważnieniu  

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie dot. Zadania II – Mikrobiologii w części 10 

zamówienia pn.: „Lodówka do transportu próbek” na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 1, ponieważ nie 

złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.  
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