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  Wykonawcy ubiegający się 
   o udzielenie zamówienia 

      

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY  

 

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. 90 ust. 3 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 I – Fizykochemia w części 11 zamówienia pn.: „Kolumna z prekolumną do 

oznaczania witaminy C” odrzucił ofertę nr 5, złożoną przez: 

BUJNO CHEMICALS 

dr Marcin Synak 

ul. Rakowiecka 36 

02-532 Warszawa 

UZASADNIENIE PRAWNE: 

Podstawa prawną odrzucenia oferty jest art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

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

UZASADNIENIEFAKTYCZNE:  

Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1 oraz ust. 1a) ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zwrócił się 

do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień (w tym złożenie dowodów), ponieważ zaoferowana cena 

oferty złożonej przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia publicznego w Zadaniu I-Fizykochemia w 

części 11 zamówienia pn.: „Kolumna z prekolumną do oznaczania witaminy C”, wydaje się rażąco 



 

 

niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

Jednocześnie cena całkowita oferty jest niższa o ponad 30 % od wartości szacunkowej zamówienia, 

kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Zgodnie z art. 90 ust 2 

ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy. Wykonawca w udzielonych wyjaśnieniach dnia 05.03.2020 r. wskazał poszczególne 

elementy mające wpływ na  wysokość podanej ceny, nie załączając dowodów potwierdzających 

wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający uznał, iż zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca 

złożył wyjaśnienia niewystarczające, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny i odrzuca ofertę jak na 

wstępie. 
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