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Informacja o unieważnieniu postępowania 

 
Dotyczy postępowania w formie zapytania ofertowego pn.: „Zakup i dostawa materiałów 

promocyjnych, oznakowania oraz tablic magnetycznych na potrzeby Oddziału ds. Cudzoziemców”. 

 

Do wyznaczonego terminu wpłynęło 3 oferty, od następujących Wykonawców: 

Nr 

oferty 
Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy: 

Cena oferty 

(brutto): 

1 „REKUS” Iwona Świderska, ul. Myszkowska 4/5,03-553 Warszawa 13 776,00 zł 

2 
Agencja Reklamowa Cieślik „STUDIO L” Sp. J., ul. Kisielewskiego 28,  

31-708 Kraków 
10 947,00 zł 

3 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny 17 958,00 zł 

 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym zamieszczonym na BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Kielcach z dnia 18 maja 2020 r. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie Rozdziału IX  

ust. 5 pkt c – Zapytania ofertowego. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zgodnie z treścią Rozdziału IX ust. 5 pkt c – Zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnia 

postępowanie prowadzone w ramach projektów: nr 19/7-2017/OG-FAMI pn. „Poprawa warunków obsługi 

cudzoziemców w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim”, finansowanego z projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji na lata 2014-2020 oraz nr 20/7-2017/OG-FAMI pn. „Wdrożenie nowoczesnych 

narzędzi teleinformatycznych do obsługi obywateli państw trzecich w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim”, finansowanego z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020, ponieważ nie jest możliwe 

prawidłowe rozliczenie cen w złożonych ofertach na poszczególne projekty, co jest niezbędne ze względu 
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na konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa odrębnie na każdy projekt. 

Ponadto w Opisie przedmiotu zamówienia omyłkowo wskazano 1 szt. tablicy magnetycznej 

suchościeralnej, podczas gdy budżet projektu przewiduje zakup 2 szt. tablic. Ze względu na brak 

możliwości ustalenia, czy złożona oferta nie przekracza kwot przeznaczonych przez Zamawiającego na 

realizację zamówienia w podziale na poszczególne projekty nie jest możliwe dokonanie wyboru oferty 

spełniającej wymogi Zamawiającego. 

W konsekwencji niedokonanie wyboru, skutkuje unieważnieniem prowadzonego postępowania. 

 


