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Uczestnicy postępowania 

 
 

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
 

dot. postępowania w trybie do 30000 euro na „Sprzedaż, dostawę i rozładunek materiałów biurowych dla potrzeb SPZOZ 
Kędzierzyn-Koźle” NL/2016/9 
 
 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu informuje, że postępowanie nr NL/2016/9 na 
„Sprzedaż, dostawę i rozładunek materiałów biurowych dla potrzeb SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu” zostało unieważnione                     
z powodu jak niżej. 

 
Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone w trybie do 30000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1232 z późn.zm.) w związku z czym w/w ustawy nie stosuje się. 
 
Uzasadnienie unieważnienia: 

Zamawiający w tabeli załącznika nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) ogłoszenia w kolumnie 5 wymagał 
wpisania: „nazwa producenta, produkt oferowany, symbol / nr wyrobu”. Wykonawca „Centrum Artykułów Biurowych BIURPOL” 
złożył ofertę, w której we wskazanej kolumnie wpisał tylko nazwy producentów/handlowe, w związku z czym treść jego oferty jest 
nie pełna i nie pozwala na dokładne zidentyfikowanie zaoferowanego asortymentu i podlega odrzuceniu. 

 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia to 72.865,91zł brutto. W wyznaczonym terminie 
złożono dwie oferty. Oferta wykonawcy „Centrum Artykułów Biurowych BIURPOL” opiewa na kwotę 71.145,68zł brutto, natomiast 
oferta Wykonawcy „ARTIM sp. z o.o.” – 81.945,99zł brutto. W związku z odrzuceniem oferty „Centrum Artykułów Biurowych 
BIURPOL” z powodu j/w Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie ponieważ cena oferty Wykonawcy „ARTIM sp. 
o.o.”, nie podlegająca odrzuceniu, przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.  

 

   Dyrektor SPZOZ w Kędzierzynie – Koźlu 

  Marek Staszewski 

 


