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INFORMACJA  

O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych na:  

 

„DOSTAWĘ DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU” – I_2022 

 

w ramach projektu pn.:  

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 

w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, 

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie 

oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 

dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 

 

 

B. PRACOWNIA CHEMICZNA 

CZĘŚĆ 1 – SPRZĘTY I URZĄDZENIA POMIAROWE 

 

Zgodnie z art. 253 ust 1 pkt. 2 oraz art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) Zamawiający – Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu zawiadamia o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania. 

 

1. ODRZUCENIE OFERT 

1.1. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę 

MERAZET Spółka Akcyjna ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 

ustawy PZP tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami 

zamówienia. 

 

W rozdziale 16 SWZ „Opis sposobu przygotowania oferty” Zamawiający wskazał jakie dokumenty musi 

zawierać oferta Wykonawcy. Wśród żądanych dokumentów znajduje się „Zestawienie cen”. 

Wykonawcy musieli wypełnić zestawienie wykorzystując wzór będący załącznikiem nr 3 do SWZ, do 

którego w kolumnie nr 3 należało podać nazwę producenta/nr katalogowy lub model/lub typ 

oferowanego urządzenia/towaru. Wskazanie producenta lub modelu oferowanego urządzenia/towaru 

miało na celu umożliwienie Zamawiającemu identyfikację produktu oferowanego przez Wykonawcę,  
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a tym samym sprawdzenie czy oferowane urządzenie/towar spełnia wymagania wskazane przez 

Zamawiającego w SWZ. 

O powyższym informuje również pkt 4.4 SWZ „W ofercie w załączniku nr 3 do SWZ – Zestawienie cen 

należy obligatoryjnie podać: 

a) nazwę producenta oferowanego urządzenia/towaru, 

b) oznaczenie identyfikacyjne określające oferowane urządzenie/towar w sposób jednoznaczny i 

nie budzący wątpliwości (nr katalogowy lub model lub typ oferowanego urządzenia/towaru).” 

Ponadto z pkt 4.5 SWZ jednoznacznie wynika, że w przypadku niepodania przez Wykonawcę informacji 

wymaganych w pkt 4.4, oferta jako nieodpowiadająca treści SWZ zostanie odrzucona. 

W załączniku nr 3 do SWZ – Zestawienie cen złożonym przez Wykonawcę MERAZET Spółka Akcyjna w 
pozycji nr 3 (Laska Egnera) błędnie wypełniono kolumnę nr (3) – nie wskazując  nazwy producenta.  
W pozycji 6 (Zlewka – czerpak z zaciskiem) oraz w pozycji 7 (Krążek Secchi’ego) również błędnie 
wypełniono kolumnę nr (3) – nie wskazując nr katalogowego lub modelu/lub typu oferowanego 
urządzenia/towaru. 

Zamawiający nie mógł skorzystać z dyspozycji art. 223 ust. 1 ustawy Pzp , ponieważ w toku badania  

i oceny ofert wyjaśnienie nie może polegać na uzupełnieniu bądź negocjacji treści oferty ani tym 

bardziej jej zmianie w stosunku do wersji złożonej do upływu terminu składania ofert. Opis sposobu 

przygotowania oferty został sporządzony w sposób przejrzysty, jednoznaczny i zrozumiały. Oferta 

Wykonawcy MERAZET Spółka Akcyjna jest niezgodna z warunkami zamówienia w sposób zasadniczy i 

nieusuwalny, w związku z tym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

1.2. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę 

Supply24 Sp. z o.o. pl. Solny 14A/3, 50-062 Wrocław zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP tj. 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

 

W rozdziale 16 SWZ „Opis sposobu przygotowania oferty” Zamawiający wskazał jakie dokumenty musi 

zawierać oferta Wykonawcy. Wśród żądanych dokumentów znajduje się „Zestawienie cen”. 

Wykonawcy musieli wypełnić zestawienie wykorzystując wzór będący załącznikiem nr 3 do SWZ, do 

którego w kolumnie nr 3 należało podać nazwę producenta /nr katalogowy lub model/lub typ 

oferowanego urządzenia/towaru. Wskazanie producenta lub modelu oferowanego urządzenia/towaru 

miało na celu umożliwienie Zamawiającemu identyfikację produktu oferowanego przez Wykonawcę, a 

tym samym sprawdzenie czy oferowane urządzenie/towar spełnia wymagania wskazane przez 

Zamawiającego w SWZ. 

O powyższym informuje również pkt 4.4 SWZ „W ofercie w załączniku nr 3 do SWZ – Zestawienie cen 

należy obligatoryjnie podać: 

a) nazwę producenta oferowanego urządzenia/towaru, 

b) oznaczenie identyfikacyjne określające oferowane urządzenie/towar w sposób jednoznaczny i 

nie budzący wątpliwości (nr katalogowy lub model lub typ oferowanego urządzenia/towaru).” 

Ponadto z pkt 4.5 SWZ jednoznacznie wynika, że w przypadku niepodania przez Wykonawcę informacji 

wymaganych w pkt 4.4, oferta jako nieodpowiadająca treści SWZ zostanie odrzucona. 

W załączniku nr 3 do SWZ – Zestawienie cen złożonym przez Wykonawcę Supply24 Sp. z o.o.    
w pozycji 3 (Laska Egnera), w pozycji 6 (Zlewka – czerpak z zaciskiem), w pozycji 7 (Krążek Secchi’ego), 
w pozycji 8 (Wstrząsarka do sit wraz z zestawem sit), w pozycji 9 (Wielofunkcyjny przyrząd do 
pomiarów ekologicznych), w pozycji 10 (Miernik wilgotności względnej) oraz w pozycji 12 (Tensjometr 
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do gleby) Wykonawca nie wskazał nazwy producenta. W pozycji 11 (Zestaw ekologiczny do badania 
wody) błędnie wypełniono kolumnę nr (3) – nie wskazując nazwy producenta ani nr katalogowego lub 
modelu/lub typu oferowanego urządzenia/towaru. 

Zamawiający nie mógł skorzystać z dyspozycji art. 223 ust. 1 ustawy Pzp , ponieważ w toku badania  

i oceny ofert wyjaśnienie nie może polegać na uzupełnieniu bądź negocjacji treści oferty ani tym 

bardziej jej zmianie w stosunku do wersji złożonej do upływu terminu składania ofert. Opis sposobu 

przygotowania oferty został sporządzony w sposób przejrzysty, jednoznaczny i zrozumiały. Oferta 

Wykonawcy Supply24 Sp. z o.o. jest niezgodna z warunkami zamówienia w sposób zasadniczy  

i nieusuwalny, w związku z tym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

2. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie tj. do dnia 28.01.2022 r. do godz. 9:00 

wpłynęły 2 oferty następujących Wykonawców:  

OFERTA NR 1 – MERAZET Spółka Akcyjna ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań;  

OFERTA NR 2 – Supply24 Sp. z o.o. Pl. Solny 14a/3, 50-062 Wrocław. 
 
Wszystkie ww. oferty podlegają odrzuceniu na podstawie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP tj. 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
 

W związku z powyższym działając na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  Zamawiający unieważnia niniejsze 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. 

 

 

Z poważaniem 

   Katarzyna Dedek  

        wicedyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu 

 

 


