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Wykonawcy 

postępowania przetargowego  

 

 

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawców 

i odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania 

 

 

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługi szkoleniowe, wykluczono oraz odrzucono oferty wszystkich Wykonawców tj.: 

 

  

1) Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju  

Jakub Michałowski 

ul. Przełęcz 51  

60-115 Poznań  . 

 

2) Firmę Handlowo – Usługową „JAR-MAR”  

Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich” 

ul. Broniewskiego 16 

74-300 Myślibórz   

 

3) Przedsiębiorstwo handlowo-Usługowe  

Bartosz Chowański 

ul. Makuszyńskiego 27 

74-240 Lipiany  

 

4) Firmę CJS Dariusz Przybylski 

ul. Malczewskiego 10-12 lok. 123 

71-616 Szczecin  
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Uzasadnienie wykluczenia i odrzucenia  

 

Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)  

 

W przedmiotowym postępowaniu tylko jeden z wykonawców wyraził zgodę na przedłużenie 

terminu związania ofertą składając zamawiającemu pismo dnia 24 kwietnia 2013r. Biorąc pod 

uwagę fakt, iż termin składania ofert wyznaczony był na 25 marca 2013r., a okres związania 

ofertą wynosił 30 dni, stwierdzić należało, iż wykonawca związany był złożoną ofertą do 

końca dnia 23 kwietnia. Tym samym wykonawca zobowiązany był do przedłużenia terminu 

związania ofertą do upływu powyższego terminu.  

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z przepisami ustawy Pzp, termin związania ofertą liczony jest 

zgodnie z tymi przepisami (art. 85 ust 5) co oznacza, iż w tym zakresie nie mają zastosowania 

generalne zasady stosowane na gruncie przepisów kodeksu cywilnego.  

Tym samym wykonawcy którzy do dnia 23 kwietnia 2013r. nie przedłużyli terminu związania 

ofertą podlegają wykluczeniu, a ich oferty odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 

5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.  

 

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 93 ust., pkt 1, unieważnia 

przedmiotowe postępowanie z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu.     

 

 

 

 

 

 

  


