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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy pzp. na: 
„Zakup liofilizatora dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach 
Projektu współfinansowanego  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum 
Narodowego w Szczecinie” 

 
 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY  
 
 
Niniejszym, działając na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 Pzp, Zamawiający dokonuje odrzucenia oferty nr 
1, Wykonawcy „JUREK” Zakład Usług Ślusarskich Zdzisław Jurkiewicz, Krobia ul. Jarzębinowa 4, 87-
162 Lubicz z uwagi na jej sprzeczność z postanowieniami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Zgodnie z Rozdz. IV pkt 8 SIWZ Wykonawca zobowiązany został do jednoznacznego określenia 
zaoferowanego w ofercie produktu, charakteryzując go poprzez wskazanie na konkretny wyrób 
(producent, model). Podobne wskazanie powielone zostało w formularzu cenowo –przedmiotowym 
stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Zgodnie z treścią załącznika, wykonawca powinien wypełnić pola 
kolumny 3 (potwierdzenie zgodności parametrów) oraz 4 (oferowany model- pełna nazwa, typ, marka) 
i określić okres gwarancji. 
W formularzu cenowo- przedmiotowym załączonym do oferty wykonawca w ogóle nie wskazał 
oferowanego urządzenia ( nie wypełnił kolumny nr 4 formularza cenowo – przedmiotowego), a tym 
samym postąpił w sposób sprzeczny ze wskazanym w SIWZ. Dodatkowo brak wskazania urządzenia 
uniemożliwia całkowicie weryfikację jego zgodności z SIWZ, powoduje też iż oferta jest niekompletna. 
Zgodnie z art. 87 ust. 1 PZP, w  toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jednak niedopuszczalne jest prowadzenie między 
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Tym samym niemożliwe jest uzupełnienie treści oferty 



poprzez wskazanie urządzenia. Powyższe oznacza, iż niedochowanie wymogów oznaczenia 
oferowanego urządzenia spowodowało, iż oferta jest w sposób nieusuwalny sprzeczna z SIWZ. 
W rezultacie powyższego odrzucenie oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 jest konieczne. 
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