Toruń, 4 marca 2020 r.
WZP.272.1.2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020) informuję, że Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego podjął uchwałę w sprawie unieważnienia postępowania, którego przedmiotem
jest: zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich
jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3
oferty:
Nr Nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli
oferty w terminie

Cena ofertowa brutto

1.

LOGOS S.C. K.Rutecki, P.Syczyło,
ul. M.Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń

2020 – 230.602,42 zł
2021 – 233.239,61 zł

2.

DABEX Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Równa 4,
85-846 Bydgoszcz

2020 – 316.200,16 zł
2021 – 324.864,21 zł

3.

CLEAN WAY,
ul. Stalowa 6c,
87-100 Toruń

2020 – 254.826,86 zł
2021 – 267.965,73 zł

Uchwałą Nr 5/191/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12
lutego 2020, odrzucono ofertę firmy CLEAN WAY z siedzibą w Toruniu przy ulicy Stalowej
6c
W toku badania ofert stwierdzono, że należy odrzucić ofertę firmy: LOGOS z
siedzibą w Toruniu przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 73, ponieważ jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Analiza całej oferty wskazała
niezgodności w nazwach papieru toaletowego (poz. 96 i 97) oraz ręczników papierowych (poz.
123), inna nazwa została wpisana do formularza cenowego, a z dokumentu – oświadczenia o
zaoferowanych produktach ekologicznych – wynika, że firma produkująca powyższy papier
toaletowy i ręczniki papierowe, produkuje jej pod zupełnie inną nazwą. Potwierdzenie tego
stanu zawiera pismo w sprawie wyjaśnia dokumentów.
W związku z powyższym, należy unieważnić postępowanie ponieważ zamawiający
zamierz przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę na rok 2020 – 284.155,58 oraz na rok
2021 – 287.541,24 zł; a kwota jaką zaproponowała firma DABEX Bydgoszcz Sp. z o.o.,
przewyższa kwotę jaką posiada zamawiający.
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