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dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zatytułowanego Wynajem urządzeń 

multimedialnych na potrzeby koncertów organizowanych w ramach 11. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie  
 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn, zm.), zwanej dalej ustawą, informuje 

o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13 kwietnia 2018 r. o godz. 10:30. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna 

oferta złożona przez TSE Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Domaniewska 18, 05-800 Pruszków, woj. 

Mazowieckie.  W dniu 16 kwietnia 2018 r. Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, wezwał ww. wykonawcę do 

złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, z uwagi na fakt, iż w LP 1 kol. 4 (cena brutto) oraz LP 3 kol. 4 (cena 

brutto) tabeli numer 1 zawartej w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej: SIWZ), wykonawca zamiast wartości kwotowej wskazał znaki „-”.  

Zgodnie z pkt XIII. ppkt 1 SIWZ, wykonawca obowiązany był do wskazania w Formularzu oferty ceny brutto (z 

podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) za wykonanie zamówienia. Ceną oferty jest 

suma cen za wynajem urządzeń multimedialnych w poszczególnych lokalizacjach, wyliczona zgodnie z tabelą numer 1 w 

formularzu oferty (załącznik nr 5 do SIWZ). Zgodnie natomiast z pkt XIII. ppkt 3 SIWZ, ceny w ofercie należy określać z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

  Z wyjaśnień wykonawcy złożonych w dniu 19 kwietnia 2018 r. wynika, iż jego oferta odnosiła się wyłącznie do 

wynajmu urządzeń multimedialnych na potrzeby organizacji koncertów w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Nie 

obejmowała ona natomiast pozostałych lokalizacji. 

 Ze względu na fakt, iż przedmiotowe zamówienie nie zostało podzielone na części i obejmowało całościowo 

wszystkie trzy wskazane w nim lokalizacje, wykonawca nie miał możliwości złożenia oferty tylko na jedną z nich. Oferta 

powinna obejmować wszystkie wskazane w SIWZ lokalizacje. Należy zatem uznać, iż treść oferty złożonej przez 

wykonawcę TSE Grupa Sp. z o.o. odnoszącej się tylko do jednej lokalizacji nie odpowiada treści SIWZ, w związku z czym 

oferta ta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Niezgodności tej nie da się usunąć na podstawie 

art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy. 

W postępowaniu nie wypłynęła ponadto żadna inna oferta, zatem Zamawiający unieważnił przedmiotowe 

postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy.  

 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 

 

 

 

Kraków, dnia 19 kwietnia 2018 roku  

 


