
 

 

 

     

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 
Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych zawiadamia, iż unieważnia postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego „Wózek 

platformowy akumulatorowy (fabrycznie nowy)”, Nr sprawy INS/NO-32/09. 

 

Uzasadnienie 
Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, które zostały odrzucone z powodu braku 

zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  

 

W postępowaniu wpłynęły oferty firm: 

 

Oferta Nr 1 - Wykonawca FHU „JAZGOT” Jan Krzywdzik Sp. Jawna, ul. Przemysłowa 14, 35-105 

Rzeszów, zaoferował wózek platformowy akumulatorowy z kabiną metalową, gdy Zamawiający 

wymagał by była ona wykonana z materiału laminatowo-metalowego. 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.). 

 

Oferta Nr 2 - Wykonawcy „Z.P.U.H. „TENSI” s.c., R. Piątkowski, K. Warchałowski,  

ul. Przemysłowa 24, 39-300 Mielec. W ofercie brak jest zestawu prostowniczego który był 

wymagany w SIWZ. 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.). 

 

Stosownie do art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), Zamawiający zawiadamia niniejszym  

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wózek platformowy 

akumulatorowy (fabrycznie nowy)”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy, w związku z faktem, 

iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
 

Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,  poz.1655 z późn.zm.) 

dział VI „Środki ochrony prawnej”.  

 

Otrzymują  uczestnicy postępowania. 

 

Puławy, 28.08.2009 r. 

 


