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INFORMACJA W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA OFERTOWEGO nr ME_RPO_03/18  

Z DNIA 16.10.2018 

na „Opracowanie i wdrożenie sklepu internetowego” oraz „Opracowanie i wdrożenie sklepu 

internetowego konfiguratora zamówień dla sklepu internetowego” w ramach projektu pod 

nazwą „Zasadnicza zmiana procesu wprowadzania nowych linii produktowych (nowych 

produktów) na rynek polski i rynki zagraniczne oraz zasadnicza zmiana zarządzania 

procesem produkcyjnym w firmie MEBLOMAK z Rumi, dzięki wykorzystaniu technologii 

informatycznych” (nr konkursu RPPM.02.02.01-IP.02-22-002/17 - Oś Priorytetowa 2 

Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje 

profilowane - wsparcie dotacyjne)  

Meblomak Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi przy ul Szkutników 2 [dalej: „zamawiający”] 

unieważnia postępowanie ofertowe nr ME_RPO_03/18 na „Opracowanie i wdrożenie 

sklepu internetowego” oraz „Opracowanie i wdrożenie sklepu internetowego konfiguratora 

zamówień dla sklepu internetowego” w ramach projektu pod nazwą „Zasadnicza zmiana 

procesu wprowadzania nowych linii produktowych (nowych produktów) na rynek polski i rynki 

zagraniczne oraz zasadnicza zmiana zarządzania procesem produkcyjnym w firmie 

MEBLOMAK z Rumi, dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych”. 

     Uzasadnienie 

W związku ze znacznym zróżnicowaniem cen złożonych ofert w ramach ww. postepowania 

zamawiający wnioskuje, iż opis przedmiotu zamówienia w opisanym powyżej zapytaniu 

ofertowym nie został sporządzony przez zamawiającego w sposób wyczerpujący, 

jednoznaczny i dostatecznie szczegółowy, uwzględniający wszystkie wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W ocenie zamawiającego, w 

specyfikacji zamówienia zabrakło szczegółów istotnych do pełnego zrozumienia potrzeb 

zamawiającego przez oferentów wskutek czego  przedmiot zamówienia został w różny 

sposób przez nich zinterpretowany, a jego niejednoznaczność wywarła wpływ na cenę 

złożonych ofert. To z kolei uniemożliwiło zamawiającemu dokonanie  jednoznacznej oceny 

złożonych przez nich ofert i ich prawidłowego porównania.  

W związku z powyższym, w celu zapewnienia realnej możliwości porównania składanych 

ofert, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Oferenci, którzy złożyli odpowiedzi 

na powyższe zapytanie ofertowe, zostaną poinformowani o jego unieważnieniu także 

bezpośrednio, drogą poczty elektronicznej oraz innymi kanałami, którymi ww. zapytanie 

ofertowe zostało opublikowane.   

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Ewentualnie składane 

przez oferentów pisma, mające charakter odwołania od unieważnienia zapytania ofertowego, 

zostaną pozostawione przez zamawiającego bez rozpatrzenia. 


