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      Znak: PO-II.370.2.19 Szczecin, dnia 8 lutego 2019 r. 

 

  
 Strona internetowa 

dotyczy: 

postępowania nr PO-II.370.2.19 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. 

„Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie 

rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 

Rozbudowa środowiska infrastrukturalnego ” 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., dalej ustawa Pzp.)  Zamawiający – Skarb Państwa – 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zawiadamia o unieważnieniu postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na:  

 

Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie 

rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m- Rozbudowa 

środowiska infrastrukturalnego 

 

Oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 1 ofertę: 

 
1. INTALIO Sp.j. 

 
ul. Piękna 30, 60-591 Poznań 

 

Odrzucenie oferty Wykonawcy: 

1. INTALIO Sp.j. 
 
ul. Piękna 30, 60-591 Poznań 
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Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt  2 ustawy Pzp oferta podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie 

odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowe uzasadnienie 

odrzucenia oferty znajduje się w  zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania przesłanym do 

Wykonawcy. 

Unieważnienie postępowania: 

W związku z faktem, iż  oferta złożona w postępowaniu o udzielenia zamówienia uznana 

została za odrzuconą, zaistniała przesłanka unieważnienia postępowania, o której mowa w  art. 

93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

 

Paweł Szumny 

          Z up. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

           /podpisano podpisem kwalifikowanym/  
            

 

 

 

 

 

 
 
 

 


