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W arszaw a, dn. 04.02.2013 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania
Dotyczy: Postępow ania o udzielenie zam ów ienia publicznego prow adzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na św iadczenie usług pocztowych na rzecz Ośrodka Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.
st. W arszaw y w roku 2013.
D ziałając zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 ustaw y z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam ów ień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zw anej dalej „ustaw ą Pzp",
zaw iadam iam , iż:
1) oferta złożona przez:
Poczta Polska SA
Biuro Klienta Biznesow ego i Instytucjonalnego
Rejon Sprzedaży W arszaw a 1
ul. Św iętokrzyska 31/33 00 - 941 W arszaw a
została odrzucona na podstaw ie art. 89 ust 1 pkt 2 ustaw y Pzp.

UZASADNIENIE
Na podstaw ie art. 89 ust 1 pkt 2 ustaw y Pzp Zam aw iający odrzuca ofertę poniew aż jest ona nieważna na
podstaw ie przepisów art. 82 ust 3 ustaw y Prawo zam ów ień publicznych.
Zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy Prawo zam ów ień publicznych treść oferty musi odpow iadać Specyfikacji
Istotnych W arunków Zam ów ienia. Do zachow ania zgodności z SIW Z Zam aw iający w ym agał złożenia
w ypełnionego i podpisanego form ularza ofertowego. W ykonaw ca nie złożył w ypełnionego form ularza
ofertow ego i nie spełnienie tego wym ogu nakłada na Zam aw iającego obow iązek odrzucenia oferty na
podstaw ie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustaw y Pzp.
2) Na podstaw ie art. 93 ust. 1 pkt 1 postępow anie zostaje uniew ażnione.
UZASADNIENIE
W przedm iotow ym postępow aniu została złożona jedna oferta, która została odrzucona przez
Zam aw iającego zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustaw y Pzp. Nie złożono w ięc żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu, co stanow i przesłankę do uniew ażnienia postępow ania.

