
 
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

al. Papieża Jana Pawła II nr 22a, 70 - 453 Szczecin 

Nr sprawy DP/371/51/20            Szczecin, 03.04.2020r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT I  

 UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

dotyczy: postepowania na wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges  

w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między 

szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami  w polsko-niemieckim regionie 

przygranicznym Nr projektu  INT 109” 

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej uPzp informuje, że  zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 13 932,00 zł i następujący 

Wykonawcy złożyli oferty w terminie: 

Nr oferty  

Wykonawca 

ofertowana cenę  Termin realizacji  

1 InFOROmarica S.r.l. 

Via Costigllione 81 

Bologno, Italy 

 

3100 euro 

 

------------ 

 

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp informuje, że odrzuca ofertę 

InFOROmarica S.r.l. na podstawie : 

 - art. 89 ust. 1 pkt 1) uPzp w związku z art. 10a ust. 5 uPzp który stanowi, że oferty, 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym 

mowa w art. 25a, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta nie został podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznych, 

- art. 89 ust.1 pkt 2) uPzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zgodnie  z  siwz oferta powinna być sporządzona w języku 

polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Wykonawca sporządził ofertę w języku 

angielskim. Równocześnie wykonawca nie wskazała terminu realizacji zamówienia, 

a zgodnie z zapisami siwz  brak informacji w zakresie terminu realizacji w ofercie 

spowoduje odrzucenie oferty.  

 

W związku powyższym Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 3 uPzp informuje, że na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) uPzp unieważnia ww. postępowanie gdyż złożono żadnej 

oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

 

Z poważaniem 

 

 

…………………. 
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