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P.0914.30.2018 Płock, dnia 04.09.2018 r. 

Informacja o unieważnieniu postępowania 

pn.: Ogłoszenie o   zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 euro z  dnia 

21 sierpnia 2018 r. na usługi społeczne pn: Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu 

pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim” współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej  IX Wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa 

osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” 

Beneficjent projektu: Powiat Płocki 

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku 

 

Działając na podstawie procedury zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020” Ministerstwa Rozwoju przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w dniu 

04.09.2018 r. 

 

Uzasadnienie 

Dnia 31.08.2018 r. o godzinie 15:30 upłynął termin składania ofert w odpowiedzi 

na Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 euro z  dnia 21 sierpnia 

2018 r. W przedmiotowym postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert 

wpłynęły: Oferta nr 1 z dnia 30.08.2018 r. godz. 12:25: SD Company Sara Dewerenda, ul. 

Stawowa 2a/28, 42-300 Myszków; Oferta nr 2 z dnia 30.08.2018 r. godz. 12:25: UpHOTEL 

Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra. 

Zestawienie ofert:  

Oferta nr 1 z dnia 30.08.2018 r. godz. 12:25: SD Company Sara Dewerenda, ul. Stawowa 

2a/28, 42-300 Myszków, cena brutto 70200,00 zł, lokalizacja obiektu hotelarskiego: Hotel 

Stork, ul. Przykop 53, 87-300 Brodnica, województwo kujawsko-pomorskie 

Oferta ww. wykonawcy podlega odrzuceniu, ponieważ jest niezgodna z opisem przedmiotu 

zamówienia. Zgodnie z pkt II, pkt VI ust. 10 pkt 4  Ogłoszenia o zamówieniu publicznym 

o wartości poniżej 30 000 euro z  dnia 21 sierpnia 2018 r. oraz  ust. 11 załącznika nr 1 do 

ogłoszenia pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagano, aby miejsce wykonania 

zamówienia znajdowało się w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego 

i  na  obszarze województwa mazowieckiego maksymalnie 200 km od siedziby Starostwa 

Powiatowego w Płocku. Wykonawca przedstawił w ofercie obiekt hotelarski położony 

na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, co jest niezgodne z treścią opisu 

przedmiotu zamówienia i ogłoszeniem. Oferta podlega odrzuceniu.  

Oferta nr 2 z dnia 30.08.2018 r. godz. 12:25: UpHOTEL Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia 

Góra, cena brutto 73500,00 zł, lokalizacja obiektu hotelarskiego: Hotel Petropol, ul. St. 

Jachowicza 49, 09-400 Płock, województwo mazowieckie 

Oferta ww. wykonawcy podlega odrzuceniu, ponieważ jest niezgodna z opisem przedmiotu 

zamówienia. Zgodnie z pkt II Ogłoszenia o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 

euro z  dnia 21 sierpnia 2018 r.  wymagano, aby Wykonawca podał w ofercie załączniku nr 2 

do ogłoszenia pn. Formularz ofertowy  po jednym terminie dla każdego z 6 pobytów 

odrębnie. Wykonawca nie wskazał żadnego terminu w ofercie, a jedynie wskazał, że jest 

to „do uzgodnienia” co jest niezgodne z treścią opisu przedmiotu zamówienia i ogłoszeniem. 

Oferta podlega odrzuceniu. 
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Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności następuje unieważnienie przedmiotowego 

postępowania ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Zamawiający skorzysta z możliwość wybory wykonawcy zamówienia zgodnie 

z podrozdziałem 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów pkt 8 lit. a „Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020” Ministerstwa Rozwoju.  

 

 

 

Małgorzata Lewandowska 

Dyrektor PCPR w Płocku 

 


