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Dotyczy zapytania ofertowego Zamawiającego: na dostawę: monitorów (mierników) jakości powietrza dla Laboratorium 

Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE dla Politechniki Świętokrzyskiej 

w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU 

ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. 

„wsparcie infrastruktury B+R" Osi I „lnnowacje i nauka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014— 2020 zgodnie z zasadą  konkurencyjności, 

ZAWIADOMIENIE 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Działając na podstawie Zapytania ofertowego Zamawiającego opublikowanego w dniu 23.12.2019 r., w bazie konkurencyjności 

pod numerem 1224658 oraz na stronach Zamawiającego http://bip.tu .kieIce.pI/dz/zapytania-ofertowe/,  Zamawiający informuje, 

że unieważnił  postępowanie na podstawie pkt XVIII. 1. 1) zapytania w którym Zamawiający przewidział  unieważnienie postępowania, 

jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W postępowaniu wpłynęła oferta STINGS INWESTYCJE Sp. z o.o., 

ul. Snycerska 34/30, 30-817 Kraków, za cenę  brutto 19 409,40zł  (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięć  
złotych 40/100). Wykonawca został  wykluczony z postępowania na podstawie pkt VI. 1 .1) zapytania. Ofertę  Wykonawcy 

wykluczonego z postępowania uznaje się  za odrzuconą  zgodnie z pkt yI.2 zapytania. 

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy z postępowania i odrzucenia oferty 

Zamawiający wykluczył  Wykonawcę  z postępowania na podstawie pkt yI.1.1). Wykonawca nie wykazał  spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. Wykonawca wraz z ofertą  nie złożył  dokumentów wymaganych przez Zamawiającego na potwierdzenie 
warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający na podstawie pkt XIV Zapytania wezwał  Wykonawcę  do uzupełnienia: 

- wykazu dostaw (co najmniej jednej) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy zostały wykonane, 

- dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są  referencje bądź  
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać  tych dokumentów — oświadczenie Wykonawcy. 

Uzupełnione przez Wykonawcę  dokumenty nie potwierdzają  spełniania przez wykonawcę  warunku udziału w postępowaniu 
określonego w zapytaniu w związku z czym Zamawiający dokonał  czynności jak na wstępie. 

Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą  zgodnie z pkt yl.2 zapytania. 
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