Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawa, 10 maja 2018 r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień
publicznych na:
„ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ POPRZEZ PRZEPROWADZENIE KURSÓW NAUKI
JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW NCBR"
13/18/US
(znak sprawy )
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania nr 13/18/US dot. „Świadczenie usługi edukacyjnej poprzez
przeprowadzenie kursów nauki języka angielskiego dla pracowników NCBR".
Uzasadnienie prawne: pkt. XXII ppkt. 3 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.
Uzasadnienie faktyczne: Oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej
DHL przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS, ul. Reymonta 30, 45-072 Opole, z powodu
nieprawidłowego opis na zewnętrznej – kurierskiej - kopercie (brak było na niej informacji określonych w pkt.
XVII Ogłoszenia o zamówieniu, była natomiast informacja, że osobą kontaktową jest Jan Kowalski – w NCBR nie
ma jednak takiego pracownika) mimo, iż została złożona w dniu 09.05.2018 r., o godz. 10:00, tj. w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie została zidentyfikowana przez Zamawiającego jako oferta złożona
w przedmiotowym postępowaniu a w konsekwencji nie została otwarta podczas publicznego otwarcia ofert.
Zamawiający podkreśla, że zgodnie z treścią pkt. XVII Ogłoszenia o zamówieniu, konsekwencje niewłaściwego
opisu oferty (a taka sytuacja miała miejsce w tym przypadku), ponosi Wykonawca
Mając na względzie, że:
- czynność otwarcia ofert nie może zostać powtórzona,
- przedmiotowa oferta została złożona w terminie, lecz nie może już być wzięta pod uwagę podczas oceny i wyboru
Wykonawcy, zaś dokonanie oceny ofert i wybór wykonawcy bez uwzględnienia oferty złożonej w terminie byłoby
uchybieniem zasadzie równego traktowania wykonawców,
- niemożliwe jest zawarcia umowy w wyniku postępowania, w którym zachodziłoby wyżej wskazane uchybienie,
Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w
Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w najbliższym czasie powtórzy postępowanie na realizację przedmiotowych
usług, publikując nowe Ogłoszenie o zamówieniu.
Zatwierdzam
Michał Marcinkowski
Dyrektor Działu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi
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