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   Warszawa, dnia 08.08.2019r. 

 

 
 

INFORMACJA O NIEWYBRANIU OFERTY/  

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 
Dotyczy: postępowania numer 792/RZ/2019 

 
Zamawiający, 2. Regionalna Baza Logistyczna informuje, że w postępowaniu  

na dostawę nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych wpłynęły oferty złożone przez 

jednego Wykonawcę: Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A z siedzibą 00 – 22 

Warszawa, ul. Sanguszki 1. Oferty ww. Wykonawcy nie podlegają wybraniu z uwagi na fakt, 

iż niezgodne są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu  

o zamówieniu oraz z  Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w 2.Regionalnej Bazie 

Logistycznej, niewymagających stosowania Ustawy Pzp.   

Uzasadnienie faktyczne:  

Zamawiający w pkt. 1 Ogłoszenia o zamówieniu wymagał złożenia oferty zgodnie  

z treścią ogłoszenia o zamówieniu:  

„1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu  

o wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę”. 

Ogłoszenie o zamówieniu w postepowaniu na dostawę nalepek kontrolnych i znaków 

legalizacyjnych, numer 792/RZ/2019 r. zostało opublikowane na stronie internetowej 

Zamawiającego w  dniu 11.07.2019 r. W dniu 18.07.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo 

z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 18.07.2019 r. 
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Zamawiający zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu i wyznaczył nowy termin składnia ofert 

na dzień 31.07.2019 r. W dniu 26.07.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło kolejne pismo po 

którego analizie w  dniu 30.07.2019 r. ponownie wyznaczył inny termin składania ofert - na 

dzień 05.08.2019 r. W dniu 31.07.2019 r. Zamawiający dokonał zmiany treści wzoru 

dokumentów opublikowanych na stronie internetowej. Wszelkie zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu oraz zmiany treści wzoru dokumentów zostały zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

W dniu otwarcia ofert, tj. 05.08.2019 r. o godzinie 9 00  Zamawiający odebrał  

z Kancelarii Jawnej 2.Regionalnej Bazy Logistycznej dwie oferty od tego samego Wykonawcy. 

Oferta nr1 opatrzona podpisem: „Dostawa nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych, Nr 

referencyjny postęp.: 792/RZ/2019. Nie otwierać przed dniem 31.07.2019 do godz. 9 00”. 

Oferta wpłynęła do Kancelarii Jawnej w dniu 26.07.2019 r. Oferta nr 2 opatrzona podpisem: 

„Dostawa nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych, Nr referencyjny postepowania: 

792/RZ/2019. Nie otwierać przed dniem 5.08.2019 r. do godz. 9 00.  Oferta wpłynęła do 

Kancelarii Jawnej w dniu 02.07.2019 r. Żadna z ofert nie została opatrzona podpisem:  

„po zmianach”. Tym samym Zamawiający przystąpił do oceny obu ofert. Zgodnie z zapisem 

pkt. 1 Ogłoszenia o zamówieniu: „Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest 

złożenie oferty w oparciu o wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz zgodnie  

z Opisem przedmiotu zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę”.  

Z uwagi na powyższe oferty złożone w niniejszym postępowaniu nie podlegają wybraniu. 

Podstawa prawna: 

Rozdział 7 §16 ust. 4 pkt 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

w 2. Regionalnej Bazie Logistycznej, niewymagających stosowania ustawy Pzp., tj. 

„Zamawiający nie wybiera oferty jeżeli oferta złożona została przez Wykonawcę, który złożył 

więcej niż jedną ofertę w postepowaniu, z wyłączeniem ofert częściowych oraz ofert 

wariantowych, z uwzględnieniem ofert składanych wspólnie z innymi wykonawcami”.   

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że w dniu 07.08.2019r. unieważnia 

postępowanie na dostawę  nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych. 

Uzasadnienie faktyczne:  

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty podlegającej wybraniu. 

Podstawa prawna unieważnienia:  
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Rozdział 7 § 16 ust. 5 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

w 2. Regionalnej Bazie Logistycznej, niewymagających stosowania ustawy Pzp., tj. 

„Postepowanie podlega unieważnieniu, jeżeli nie złożono żadnej oferty podlegającej 

wybraniu”. 

 

 

KOMENDANT 2.RBLog 

z up. Szef Wydziału TiRW i HNS 

/-/ ppłk Krzysztof GLAMOWSKI 

 


