Częstochowa, dnia 6 marca 2017 roku
WT.2370.1.9.2017

Informacja
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zawiadamia, iż postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro pn. „ Wykonanie i dostawę artykułów
konferencyjnych’’ nr WT.2370.1.9.2017, zostało unieważnione.

Uzasadnienie:
Po dokonaniu otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, złożono 5 ofert opiewających na
kwoty:
Lp.
1

2

3

4
5

Nazwa Wykonawcy
Agencja Reklamowo-Marketingowa
Sylwiusz Gruś
Ul. Wilcza 8/1
56-120 Brzeg
ACME Agencja Reklamowa
Karolina Osierda
ul. E. Plater 18a lok. 8
43-300 Bielsko Biała
Pro-Factum
Krzysztof Pasierbek, Katarzyna Pasierbek
Sp. J
Ul. Winogronowa 17
05-831 Rozalin
Studio –P Piotr Żak
Ul. Lesna 30A
39-100 Ropczyce
Dunipol Elżbieta Mazur-Jóźwik
Ul. Chopina 16A m 8
05-800 Pruszków

Cena brutto
23.985,00

Uwagi

16.851,00

Oferta odrzucona

29.735,25

36.408,00
72.816,00

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca nr 2 składając ofertę zaoferował cenę o ponad 50% niższą od
średniej arytmetycznej cen zaoferowanych przez innych Wykonawców a także o ponad 50% niższą od wartości
przedmiotu zamówienia ustalonej przez Zamawiającą, Zamawiająca wezwała Wykonawcę do złożenia
wyjaśnień czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Wyjaśnienie należało złożyć do dnia 02.03.2017 do godziny
10:00 pod rygorem odrzucenia oferty. Z uwagi na fakt iż w/w Wykonawca w wymaganym terminie nie złożył
wymaganych wyjaśnień oferta została odrzucona.
Wykonawca nr 1 składając ofertę zaproponował dostarczenie 130 szt. teczek z USB natomiast pozostałe 70
z powerbankiem, dlatego też w kolejnym etapie postępowania należałoby wezwać Wykonawcę do złożenia
wyjaśnień czy Wykonawca jest w stanie dostarczyć w II etapie 130 szt teczek z USB czy tylko proponowane 60
a pozostała część będzie z powerbankiem. Zamawiająca żądała dostarczenia tylko 70 szt. w pierwszym etapie.
Termin realizacji pierwszego etapu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu został wyznaczony na
dzień 08.03.2017r, przez co na złożenie wyjaśnienia, wybór kolejnej najkorzystniejszej oferty, podpisanie
umowy oraz jej realizację pozostają 2 dni robocze, co jest fizycznie niemożliwe.

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
Ul. Sabinowska 62/64
42-200 Częstochowa

