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DPR-III-4-1.434.4.2.2017     
                                                                              
                                                                             Wykonawcy ubiegający się o zamówienie/ 
                                                                              wszyscy zainteresowani postępowaniem 

 

INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POST ĘPOWANIA, 
ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY ORAZ ZAWIADOMIENIE O 
UNIEWA ŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Wyprodukowanie oraz emisja na antenie radia magazynu ekonomicznego oraz zwiastunów o 
Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020”. 
 

 
I.  Zamawiający, Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, prowadząc postępowanie w trybie i pod 
nazwą jak wyżej, działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 
zm.), dalej ustawy, informuje o wykluczeniu z postępowania Wykonawcy Polskie 
Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu, ul. Berwińskiego 5, 60-765 Poznań. 

 
Uzasadnienie: 
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, wezwał Wykonawcę do uzupełnienia 
dokumentu, potwierdzającego okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj: 

 - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, na temat 
ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami, zgodnie z załącznik nr 6 do SIWZ. 

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w ogóle nie złożył ww. 
dokumentu, a zatem nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw wykluczenia, a więc podlega wykluczeniu na podstawie art.  24 ust. 1 pkt 12 ustawy. 
 
II.  Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) informuje o 

odrzuceniu oferty Wykonawcy Doradztwo Mediowe Sp. z o.o. , ul. Czerska 8/10, 
00-732 Warszawa. 

 
Uzasadnienie: 
Treść złożonej oferty nie odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ (opisowi przedmiotu 
zamówienia).Zamawiający wymagał  wyprodukowania oraz emisji magazynu ekonomicznego 
na antenie naziemnej rozgłośni radiowej o zasięgu obejmującym min. 80 % Wielkopolski. 
Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, iż zaoferuje on emisję na antenie stacji 
radiowych obejmujących swoim zasięgiem technicznym 14,8 % powierzchni Wielkopolski, 
nie spełniając tym samym wymagań SIWZ, zgodnie z załącznik nr 3 do SIWZ. 
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III.  W związku z powyższym Zamawiający, Województwo Wielkopolskie z siedzibą 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, działając na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy, zawiadamia o unieważnieniu postępowania. 
 

Uzasadnienie: 
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty i każda z nich podlega 
odrzuceniu. Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę Wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą, a zatem w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna 
oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
Wobec powyższego Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie. 
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