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BDG.WZP.261.13.2020/MK

Dot. postępowania: 16/RAPORTY I OPRACOWANIA/PN/20

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje 
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie raportów oraz 
sporządzenie opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie zadań 
częściowych nr 2, 4, 6 oraz 8.

I. Zadanie częściowe nr 2 - Opracowanie raportu tematycznego pt. „Sytuacja mniejszości etnicznych 
w Iranie” oraz przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla pracowników Zamawiającego oraz 
zadanie częściowe nr 8 - Sporządzenie 5 opracowań tematycznych dotyczących krajów Ameryki 
Łacińskiej - zostają unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu, w zakresie zadań częściowych nr 2 i nr 8 nie złożono żadnej oferty.

II. Zadanie częściowe nr 4 - Sporządzenie 23 krótkich opracowań tematycznych dotyczących krajów 
byłego ZSRR oraz zadanie częściowe nr 6 - Sporządzenie 23 krótkich opracowań tematycznych 
dotyczących krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

1) Ocena złożonych ofert:
W zadaniu częściowym nr 4 oraz w zadaniu częściowym nr 6 jedyną ofertę złożył Wykonawca 
Dawid Mikoś ul. Czynszowa 1/3 03-417 Warszawa.
Oferta podlega odrzuceniu. Uzasadnienie przedstawiono w pkt 3) pisma.

2) Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3) Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem:
Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca Ofertę nr 1 złożoną do zadań 
częściowych nr 4 i 6 przez Wykonawcę Dawid Mikoś ul. Czynszowa 1/3 03-417 Warszawa, gdyż 
ww. oferta w zakresie przedmiotowych zadań częściowych, zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia.
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Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z treścią art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie 
udzielił wyjaśnień lub jeśli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, 
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w dniu 16.07.2020 r. wezwał ww. 
Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym do złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny 
oferty do zadań częściowych nr 4 i nr 6. Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie 
Zamawiającego, poinformował jedynie, że „oferta w obu częściach zamówienia zawiera 
nieprawidłową cenę”. W związku z powyższym dokonana ocena wyjaśnień Wykonawcy 
potwierdza, że oferta nr 1 do zadań częściowych nr 4 i 6, zawiera rażąco niską cenę i zgodnie z 
przepisami ustawy Pzp, podlega odrzuceniu.

4) Informacja o unieważnieniu postępowania:
Postępowanie w zakresie zadań częściowych nr 4 i nr 6 zostaje unieważnione na podstawie 
art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
W zadaniach częściowych nr 4 i nr 6 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca 
odrzuceniu.

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich 
przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo

if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on the found on 
the personal data administrator's website: www.udsc.gov.pl/rodo
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