Zamawiający: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
ul. Goraszewska 7, 02-910 Warszawa,
w imieniu którego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych
działa jako pełnomocnik Kancelaria Doradztwa Prawnego Paweł Granecki
Al. Szucha 3 lok. 4, 00-580 Warszawa, email:i.granecka@ipzp.com.pl

Warszawa,19 grudnia 2018 r.
Do wszystkich Wykonawców
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.) na usługę pn. „„Realizacja systemu Statystyka Muzeów” nr postępowania:
2/2018
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. jedn. z 2018 r., Dz. U. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający-Narodowy Instytut
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, w imieniu którego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo
zamówień publicznych działa jako pełnomocnik Kancelaria Doradztwa Prawnego Paweł Granecki
informuje, że w postępowaniu na „ Realizację Systemu Statystyka Muzeów” nr postępowania:
2/2018” odrzucił oferty, złożone przez:
1) Cloudware Polska Sp.z.o.o.,ul. Pory 59, 02-757 Warszawa
Uzasadnienie prawne:: art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne: Według art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art.85 ust.2, na
przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający zwrócił się do wykonawcy Cloudware Polska
sp.z.o.o. w dniu 12.12.2018 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą o 30 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą . Wykonawca nie
odpowiedział na wniosek Zamawiającego w terminie. W związku z tym oferta Wykonawcy polega
odrzuceniu, jako, że nie został przedłużony przez Wykonawcę termin związania ofertą ani okres
ważności wadium.
2) Bazy i Systemy Bankowe Sp.z.o.o., ul. Kasprzaka 3, 85-321 Bydgoszcz
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp
Uzasadnienie faktyczne: Według art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art.85 ust.2, na
przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający zwrócił się do wykonawcy Bazy i Systemy
Bankowe Sp.z.o.o. w dniu 12.12.2018 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą o 30 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą .
Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego w terminie. W związku z tym oferta
Wykonawcy polega odrzuceniu, jako, że nie został przedłużony przez Wykonawcę termin związania
ofertą ani okres ważności wadium.
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