
 

Łódź, dnia 06.08.2021 r. 

 

Zamawiający: 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 
Miejscowość: 91-415 Łódź 
Adres: plac Wolności 14 
Znak sprawy: DZS.271.5.2021                                                                      

Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

DLA III CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: postępowania pn. Zakup urządzeń do pracowni konserwatorskiej Muzeum Archeologicznego  

i Etnograficznego w Łodzi w ramach projektu pn.: „Revitalizacja pracowni konserwacji – etap II”. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), dalej Ustawa Pzp, informuje  

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup urządzeń do pracowni 

konserwatorskiej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach projektu  

pn.: „Revitalizacja pracowni konserwacji – etap II”. 

(zakup urządzenia laserowego do czyszczenia (1 szt.) wraz z transportem i montażem) 

1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla III części zamówienia: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Ilość pkt  

w kryterium 

„Cena brutto” 

Ilość pkt  

w kryterium 

„Wydłużenie 

okresu 

gwarancji 

Łączna ilość 

punktów 

1. ATMSolutions Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Kolejowa 311 

 05-092 Łomianki 

60,00 40,00 100,00 

2. Lynton Lasers Ltd 

Manor Lane CW4 8AF  

Holmes Chapel 

oferta odrzucona, nie podlega ocenie 

 

2. Odrzucenie ofert 

Zamawiający w postępowaniu odrzucił ofertę złożoną przez: 

- Lynton Lasers Ltd Manor Lane CW4 8AF Holmes Chapel 

 

 



 

Uzasadnienie prawne: 

art. 226 ust. 1 pkt 3) Ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z przepisami 

ustawy, tj. art. 63 ust. 2 Ustawy Pzp 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający - implementując wymóg ustawowy - zawarł w SWZ wymóg sporządzenia oferty  

i podpisania (pod rygorem nieważności) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W toku badania oferty, Zamawiający stwierdził, iż oferta 

Wykonawcy Lynton Lasers Ltd  nie spełnia wskazanego wymogu, tj. nie została sporządzona w formie 

elektronicznej (tzn. podpisana prawidłowo kwalifikowanym podpisem elektronicznym), ani nie została 

opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W konsekwencji, Zamawiający podnosi,  

że oferta Lynton Lasers Ltd  sporządzona i podpisana w postaci papierowej, a następnie zeskanowana  

i przesłana bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego, lub podpisu 

osobistego jest nieakceptowalna. 

  

3. Unieważnienie postępowania 

Działając na podstawie art. 260 Ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie prawne: 

art. 255 pkt 3) Ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do 

ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Oferta, która nie została odrzucona znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na 

realizację zamówienia. W dniu 28.07.2021 r. przed otwarciem ofert Zamawiający zamieścił na stronie 

postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w wysokości  

46 500,00 zł brutto. Oferta złożona przez firmę ATMSolutions Sp. z o.o. Sp. k. opiewa na kwotę 

369 000,00 zł brutto. Zamawiający stwierdza, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na 

sfinansowanie zamówienia do kwoty z oferty firmy ATMSolutions Sp. z o.o. Sp. k. 
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