
 

 
 

 

 

Szczecin, dnia 08 września 2021 r. 

Znak sprawy: ZP.261.4.2021.PR.40 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

 „Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla wybranych 

obszarów Natura 2000 z podziałem na 11 części”  

  

 

 

 1. Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w 

części I oraz V wybrano jako najkorzystniejszą:  

 

Ofertę nr 2  
 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Ul. Michała Oczapowskiego 2 

10-719 Olsztyn 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta w obu częściach – I i V była jedyną złożoną ofertą i uzyskała po 100 punktów w 

kryteriach oceny ofert w każdej części..  

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja w cz. I i V:  

 

Oferta nr 2 :  

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Ul. Michała Oczapowskiego 2 

10-719 Olsztyn 

 

Punkty w kryterium „cena” – 60 pkt  

Punkty w kryterium „doświadczenie eksperta”– 40 pkt  

Łącznie – 100 pkt 

 
2. Zamawiający zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z 19 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, t.j.), zwaną dalej „ustawą” informuje, że: 
 
1)  działając na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Pzp unieważnia postępowanie w następujących 

częściach II, IV,VI-XI. 
 

Uzasadnienie:  
Z uwagi na brak ofert w powyższych częściach postępowania zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy 
postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. 
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2) działając na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp unieważnia postępowanie w części III. 
 

Uzasadnienie:  
Kwota zaoferowana przez Wykonawcę LANIUS Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze Paweł 
Pluciński –  tj. 249 000,00 zł , który złożył ofertę nr 1 przekracza kwotę przeznaczoną na 
sfinansowanie zamówienia –  tj.130 000,00 zł, której to kwoty Zamawiający nie może zwiększyć.  
Dlatego działając na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia 
unieważnia się, 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. 
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