
                                                                     

 
 
Numer postępowania: 2/2022/SnI/ZROT                                                         
 
 

Szczecin, dnia 25 sierpnia 2022 r. 
 
 
Dotyczy: Zapytania ofertowego na Kompleksową organizację i obsługę techniczną warsztatów oraz 
konferencji w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie 
– Ster na innowacje etap III”  
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2 
WYKLUCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 
 
Zamawiający informuje, iż działając na podstawie: 

1. Rozdziału 7 pkt 4 lit. b Zapytania ofertowego dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej w 
zakresie części nr 2; 

2. Rozdziału 7 pkt 4 lit. ia Zapytania ofertowego, wyklucza Wykonawcę  z postępowania w 
zakresie części nr 1; 

3. Rozdziału 9 pkt 3 lit. a Zapytania ofertowego unieważnia postępowanie w zakresie części nr 1 
 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 2 – Organizacja konferencji 
 

W odpowiedzi na ogłoszone Zapytanie ofertowe w terminie do dnia 16.08.2022 r. do godz. 12.00 
zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:  

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i 
adres wykonawcy 

Cena 
brutto 

[zł] 
 

 
Liczba pkt w 

kryterium 
„Cena”  

 

Liczba pkt w 
kryterium 
Doświadczenie 
zawodowe 
osób 
wyznaczonych 
do realizacji 
zamówienia 

 
 
Łączna liczba 
punktów 

1 

 
LEMONLAMA 
Tomasz Pąsik 
ul. Mokra 12 
71-495 Szczecin 
 

Część nr 1: 
61.955,10 

(w tym cena za 1 
godz. 1290,73) 

 
Część  nr 2: 
22.755,00 

Część nr 1: 
Wykonawca 
wykluczony 
 

 
Część nr 2: 

100 

 
Część nr 1: 
Wykonawca 
wykluczony 
 

 
Część nr 2: 

nie było 
wymagane 

 
Część nr 1: 
Wykonawca 
wykluczony 
 

 
Część nr 2: 
100 pkt 

 
Za najkorzystniejszą ofertę, w części nr 2 (organizacja konferencji) Zamawiający uznaje ofertę nr 1 
złożoną przez:  
LEMONLAMA Tomasz Pąsik 
ul. Mokra 12 
71-495 Szczecin  
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Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę: 22.755,00 zł brutto. Tym samym,  
w kryterium „Cena” (100%) Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę 100 punktów. 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla stron. 
 
 

2. Wykluczenie Wykonawcy w zakresie części nr 1 (Organizacja warsztatów) 
 

Zamawiający wyklucza (w zakresie części nr 1) z postępowania Wykonawcę: 
LEMONLAMA Tomasz Pąsik 
ul. Mokra 12 
71-495 Szczecin  
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
Szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne zostało zawarte w zawiadomieniu kierowanym do 
Wykonawcy. 
 
 

3. Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 1 (Organizacja warsztatów) 
 

Wobec wykluczenia Wykonawcy w zakresie części nr 1 oraz wobec faktu, że była to jedyna oferta 
złożona w postępowaniu, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego 
postępowania w zakresie części nr 1. 
 
Zgodnie z treścią Rozdziału 9 pkt 3 lit. a Zapytania ofertowego: 
„ Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:  

a) wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich 
wad”[…]. 
 

Przyjmując powyższe, oferta złożona przez jedynego Wykonawcę wykluczonego z postępowania 
zostaje uznana za wadliwą, ponieważ nie potwierdziła spełniania przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu, a wady tej nie można usunąć (Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie 
Zamawiającego nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu). 
 
Wobec powyższego Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w zakresie części nr 1 
Zapytania ofertowego. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszone kolejne 
postępowanie zawierające ten sam przedmiot zamówienia (organizację warsztatów) obejmujące 
nowe – zwiększające konkurencyjność warunki udziału w postępowaniu.  

 
 
 
 
         …………………………………………….. 
         (podpis Zamawiającego) 


