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Informacja o unieważnieniu postępowania 

 
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 

ul. Podskarbińska 2 

03-833 Warszawa 

tel. 22 277 08 20 

e-mail: sekretariat@cpk.art.pl 

 

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego o wartości poniżej 130.000 zł. 

Podstawa prawna prowadzenia postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie 

zapytania ofertowego o wartości poniżej 130.000 PLN, do którego nie mają zastosowania 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku. 

Przedmiot postępowania: 

Wykonywanie w 2022 roku przeglądów konserwacyjnych i serwisu urządzeń oraz instalacji 

wentylacyjnych znajdujących się w obiekcie Terminal Kultury Gocław filii CePeK (ul. Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa). 

Informujemy, że: 

 

1. Do dnia 20.05.2022 r. do godz. 12:30 wpłynęły 4 oferty. 

 

2. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, które zostały odrzucone, tj.: 

 

a) Oferta nr 1 

Eko-Sanit Sp. z o. o. Sp. k 

ul. Piaskowa 23, 20-413 Lublin 

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający postanowił odrzucić ofertę nr 1 w związku z niespełnieniem warunków 

formalnych, przewidzianych w przedmiotowym postępowaniu: 

- Dostarczona przesyłka nie została prawidłowo złożona, tj. nie została złożona w zamkniętej 

i odpowiednio opisanej kopercie (Zaproszenie do złożenia oferty - dz. X, pkt. 9. oraz 

Ogłoszenie o zamówieniu - SEKCJA III: PROCEDURA, pkt. e.). Oferta została złożona tylko 

w kopercie przewozowej firmy kurierskiej, w wyniku czego doszło do niecelowego 

zapoznania się z ofertą przed komisyjnym otwarciem ofert. 

- Oferta nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów (Dział VI. pkt 5 Zaproszenia do 

złożenia oferty), tj. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wszelkie niezbędne dokumenty 

uprawniające go do prowadzenia usług w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia. 

 

b) Oferta nr 2 

B&B TECHNIC Łukasz Bazyl 

ul. Koński Jar 10/9, 02-785 Warszawa 

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający postanowił odrzucić ofertę nr 2 w związku z niespełnieniem warunków 

formalnych, przewidzianych w przedmiotowym postępowaniu oraz zgodnie z treścią 
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Zaproszenia do złożenia oferty, tj. oferta nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów 

(Dział VI. Zaproszenia do złożenia oferty): 

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wszelkie niezbędne dokumenty uprawniające go do 

prowadzenia usług w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia. 

- Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu aktualne (ważne) ubezpieczenie - polisę 

OC. 

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć certyfikat autoryzujący wystawiony przez 

producenta serwisowanych urządzeń uprawniający do ich obsługi serwisowej, 

które zostały wyszczególnione w dz. I pkt. 2 przedmiotowego zapytania. 

 

Wobec faktu niezłożenia kompletu określonych dokumentów Zamawiający postanowił jak 

powyżej.  

c) Oferta nr 3 

EUR-ECCO Sp. z o.o. 

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa 

 

Uzasadnienie: 

Oferta nr 3 została odrzucona z przyczyn przedstawienia przez Wykonawcę oferty znacząco 

przekraczającej kwotę zamówienia, jaką Zamawiający przewidział na ten cel, tj. 50.000,00 

złotych brutto. 

 

d) Oferta nr 4 

PZN Sp. z o.o. 

ul. Niekłańska 35, 03-924 Warszawa 

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający postanowił odrzucić ofertę nr 4 w związku z niespełnieniem warunków 

formalnych, przewidzianych w przedmiotowym postępowaniu oraz zgodnie z treścią 

Zaproszenia do złożenia oferty, tj. oferta nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów 

(Dział VI. Zaproszenia do złożenia oferty): 

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć certyfikat autoryzujący wystawiony przez 

producenta serwisowanych urządzeń uprawniający do ich obsługi serwisowej, 

które zostały wyszczególnione w dz. I pkt. 2 przedmiotowego zapytania. 

 

Wobec faktu niezłożenia kompletu określonych dokumentów Zamawiający postanowił jak 

powyżej.  

 

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, 

zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.cpk.art.pl oraz przekazano 

Oferentom, tj. uczestnikom postępowania. Dziękujemy za zainteresowanie się naszym 

ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w postępowaniu.  
 

 

 

 

Dokument podpisany przez Mirosław Salach Dyrektor Centrum Promocji Kultury 

Data: 23-05-2022 
 

 
        


