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Postępowanie prowadzone jest dla zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o szacunkowej wartości 

przedmiotu zamówienia poniżej 750 000 euro na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),”ustawa Pzp” 

 

Warszawa, 18.09.2020 r. 

 
 

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY 

 
Znak sprawy: 
ADM.26.US.1.2020 
 

Przedmiot zamówienia: 

świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa szatni Biblioteki Publicznej 
m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. 
 

 

Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp oraz postanowienia Rozdziału 

X ust. 1 pkt 3) Zapytania Ofertowego oraz, odrzuca ofertę Wykonawcy Biuro Ochrony 

„Pantera” Bogdan Grzelecki, al. Armii Ludowej 9 lok. 2, 00-575 Warszawa. 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 90 ust. 3 ustawy Pzp oraz Rozdział X ust. 1 pkt 3) Zapytania. 

„Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub 

koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.” 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Cena zaoferowana w ofercie złożonej przez Wykonawcę Biuro Ochrony „Pantera” Bogdan 

Grzelecki budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w tym obowiązkowym 

zatrudnieniem osób realizujących zamówienie na podstawie umów o pracę, w rozumieniu 

przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1320). W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oraz 

postanowień Rozdziału VII ust. 5 Zapytania Ofertowego, wezwał Wykonawcę do udzielenia 

wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w złożonej ofercie. 

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie udzielił wymaganych wyjaśnień, co upoważnia 

Zamawiającego do odrzucenia oferty Wykonawcy – Biuro Ochrony „Pantera” Bogdan 

Grzelecki. 

 
      Wicedyrektor 

Dorota Lutomirska 


