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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 34/15/PN) na zorganizowanie
gali „Organizację dwudniowej konferencji o tematyce ochrony środowiska i zmian klimatu oraz
działań jej towarzyszących”.

Zamawiający, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, informuje, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej uPzp, ponieważ w niniejszym
postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 13 października 2015 r. godz. 10:30 (tj. do terminu składania ofert

określonego

w

ogłoszeniu

o

zamówieniu

nr

2015/S

193-350129,

opublikowanym

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.10.2015 r.), wpłynęły cztery oferty:
1. Jarosław Grzegorz Głowacki Fordewind, ul. Mazurska 6/11, 11-520 Ryn,
2. Showdance Sebastian Bandyk, ul. Wał Miedzeszyński 198, 04-987 Warszawa,
3. Innova Paweł Wierzbicki, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa,
4. Easy Organizacja Eventów Sabina Pietrakowska, ul. Jeżewskiego 5 lok. 34, 02-796
Warszawa.
Wszystkie oferty podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp ze względu na
ich niezgodność z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający zgodnie z pkt. 10.2.3 wymagał dostarczenia wraz z ofertą po jednym egzemplarzu
okazowym każdego materiału promocyjnego, określonego w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ (poz. 3; 4; 5; 7; 8; 9).
W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził w ofertach Wykonawców następujące
niezgodności:
1. Jarosław Grzegorz Głowacki Fordewind (ul. Mazurska 6/11, 11-520 Ryn)
a. Pamięć USB flash driver – do oferty załączono pamięć USB, która nie działa
(nie może zostać uruchomiona w komputerze), w związku z tym Zamawiający nie
może zweryfikować czy urządzenie posiada pojemność oraz prędkość zapisu
i odczytu (zgodnie z SOPZ pkt 5 lp. 3: Opis: Pendrive w obudowie drewnianej,
z uchwytem na smycz i smyczą w zestawie. Minimalna prędkość odczytu: 20.00
MB/s; Minimalna prędkość zapisu: 15.00 MB/s. Pendrive pakowany w opakowanie jednostkowe. Pojemność: minimum 8 GB.).
b. Notes A4 – złożony notes zawiera ponad 50 stron. Zgodnie z SOPZ pkt 5 lp. 5:
Notes zawierający - Ilość stron: 50 stron bez okładki.
c. Filcowa torba konferencyjna – załączona do oferty przez Wykonawcę torba nie
posiada wzmocnionego dna. Zgodnie z SOPZ pkt 5 lp. 8: torba ze wzmocnionym
dnem.

d. Zestaw podróżny – złożony materiał promocyjny jest nie zgodny z SOPZ pkt 5
lp. 9, ponieważ zawiera tylko:


power bank (zgodnie SOPZ pkt 5 lp. 9: Zestaw podróżny zawiera: powerbank 2.000 mAh; ładowarką samochodową z 2 wejściami usb na 2100
mah i 1.000 mAh; wtyczkę sieciową; kabel usb 3 w 1; etui);



kabel z jedną końcówką – zgodnie z SOPZ pkt 5 lp. 9: kabel usb 3 w 1;



zestaw podróżny bez pudełka kartonowego;



etui w kolorze pomarańczowym z elementami czarnymi – zgodnie z SOPZ
pkt 5 lp. 9 oraz odpowiedziami i zmianą SOPZ z dnia 9.10.2015 r.: Kolor
urządzeń i etui: biały lub czarny.

2. Showdance Sebastian Bandyk (ul. Wał Miedzeszyński 198, 04-987 Warszawa)
a. Pamięć USB flash driver - do oferty załączono pamięć USB, która nie działa
(nie może zostać uruchomiona w komputerze), w związku z tym Zamawiający nie
może zweryfikować czy urządzenie posiada pojemność oraz prędkość zapisu
i odczytu (zgodnie z SOPZ pkt 5 lp. 3: Opis: Pendrive w obudowie drewnianej, z
uchwytem na smycz i smyczą w zestawie. Minimalna prędkość odczytu: 20.00
MB/s; Minimalna prędkość zapisu: 15.00 MB/s. Pendrive pakowany w opakowanie jednostkowe. Pojemność: minimum 8 GB.).
3. Easy Organizacja Eventów Sabina Pietrakowska (ul. Jeżewskiego 5 lok. 34 02-796
Warszawa)
a. Pamięć USB flash driver – Wykonawca złożył dwie pamięci USB (z przykładowym nadrukiem) – zgodnie z SIWZ Wykonawca był zobowiązany do złożenia
jednego egzemplarza okazowego. W tej sytuacji Zamawiający nie wiedział, która
pamięć miała być wzięta pod uwagę przy ocenie. Dodatkowo jedna z pamięci
USB nie działa (nie może zostać uruchomiona w komputerze), w związku z tym
Zamawiający nie może zweryfikować czy urządzenie posiada pojemność oraz
prędkość zapisu i odczytu (zgodnie z SOPZ pkt 5 lp. 3: Opis: Pendrive w obudowie drewnianej, z uchwytem na smycz i smyczą w zestawie. Minimalna prędkość

odczytu: 20.00 MB/s; Minimalna prędkość zapisu: 15.00 MB/s. Pendrive pakowany w opakowanie jednostkowe. Pojemność: minimum 8 GB.).
b. Notes A4 – złożony notes A4 zawiera ponad 50 stron. Zgodnie z SIWZ – SOPZ
pkt 5 lp. 5: Notes zawierający - Ilość stron: 50 stron bez okładki. Dodatkowo
Wykonawca dołączył jeszcze jeden notes w rozmiarze A5.
c. Filcowa torba konferencyjna – złożona torba nie posiada wzmocnionego dna.
Zgodnie z SOPZ pkt 5 lp. 8: torba ze wzmocnionym dnem.
d. Zestaw podróżny (SOPZ pkt 5 lp. 9) – Wykonawca nie dołączył przedmiotowego
materiału promocyjnego.

4. INNOVA (ul. Rakowieckiej 36, 02-532 Warszawa)
a. Pamięć USB flash driver – do oferty załączono pamięć USB, która nie działa
(nie może zostać uruchomiona w komputerze), w związku z tym Zamawiający nie
może zweryfikować czy urządzenie posiada pojemność oraz prędkość zapisu
i odczytu (zgodnie z SOPZ pkt 5 lp. 3: Opis: Pendrive w obudowie drewnianej,
z uchwytem na smycz i smyczą w zestawie. Minimalna prędkość odczytu: 20.00
MB/s; Minimalna prędkość zapisu: 15.00 MB/s. Pendrive pakowany w opakowanie jednostkowe. Pojemność: minimum 8 GB.).
b. Długopis

– złożony długopis jest nie zgodny z SOPZ pkt. 5 lp. 4 oraz

z odpowiedziami

i zmianą SOPZ z dnia 9.10.2015 r. – długopis

zawiera elementy w kolorze złotym, a zgodnie z ww. dokumentem, długopis
zawierający elementy w kolorze srebrnym.
c. Notes A4 – przedstawiony notes zawiera ponad 50 stron. Zgodnie z SIWZ –
SOPZ pkt 5 lp. 5: Notes zawierający - Ilość stron: 50 stron bez okładki.
d. Zestaw podróżny (SOPZ pkt 5 lp. 9) – Wykonawca nie dołączył przedmiotowego
materiału promocyjnego.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 uPzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
ponieważ w niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu z uwagi
na odrzucenie wszystkich ofert na podstawie 89 ust. 1 pkt. 2). uPzp.

