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Ogłoszenie nr 510146813-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej: Dostawa materiałów promocyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 557822-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540120674-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowy numer identyfikacyjny 17793900000000, ul. al. Jana Chrystiana Szucha  25, 00-918  Warszawa,
woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 474 242, e-mail de_men@men.gov.pl, faks 226 215 010. 
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/edukacja 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa materiałów promocyjnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DE-WZP.261.13.2019.KK

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w
Załączniku nr 1 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy, zwane dalej IPU wraz z załącznikami). 3.Wykonawca udziela Zamawiającemu
gwarancji jakości na oferowane materiały promocyjne na okres określony w ofercie, z zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż 12
miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 39294100-0

Dodatkowe kody CPV: 22462000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.), unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty. Każdą z ofert odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, ze względu
na to, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Biorąc powyższe po uwagę w postępowaniu nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, tym samym zaszła przesłanka do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1
ustawy.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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