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Znak sprawy BL-IX.272.9.2020     

     

ZAWIADOMIENIE O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

w zakresie części 3 i 4 zamówienia  

 

pn.: „Usługi konsultantów do obsługi infolinii Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Witajcie w Polsce! – doskonalenie jakości obsługi 

cudzoziemców w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim” realizowanego w ramach Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji” – 2 części zamówienia 

 

 Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, informuję, że postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne pod nazwą: 

„Usługi konsultantów do obsługi infolinii Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na 

potrzeby realizacji projektu pn. ,,Witajcie w Polsce! – doskonalenie jakości obsługi cudzoziemców 

w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim” realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji 

i Integracji.” w dwóch częściach zostało unieważnione. 

 

Uzasadnienie prawne:  

Przedmiot zamówienia stanowią 4 tożsame przedmiotowo części. Dwie części zamówienia (część 3 

i 4)zostają unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu. 

Uzasadnienie faktyczne:  

Podczas sesji otwarcia ofert, stwierdzono, że została złożona oferta niezgodna z treścią 

ogłoszenia. Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu w części III ust. 2 pkt 1, 2 Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia własnoręcznie podpisanego formularza oferty, listu motywacyjnego oraz 

CV. W trakcie badania złożonych ofert stwierdzono, że Centrum Usług Psychologicznych 

Pedagogicznych i Logopedycznych EGO ul. Śródmiejska 4A, 68-200 Żary złożyło jedną ofertę 

w imieniu 4 osób. Oferta zawiera jeden formularz ofertowy podpisany przez reprezentanta firmy oraz 

cztery niepodpisane CV. 

 Złożenie oferty w innej formie niż wynika to z ogłoszenia, stanowi podstawę do jej 

odrzucenia. 
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