
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 28 lipca 2020 r.  
GUS-DB04.271.34.2020.62 
GUS-DB04.271.38.2018.17 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Wykonawcy 

 

dot.: numer sprawy: 10/BP/WM/DK/POPT/PN/2020 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksową 
obsługę spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny latach 2020-2021”; numer sprawy: 
10/BP/WM/DK/POPT/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 046-108814 z dnia 05-03-2020 r., oferty 
Wykonawcy Sun & More Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ogrodowej 25 w (71-037) Szczecinie, na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt 7a) ustawy. 
 

Uzasadnienie: 
 

W dniu 16 czerwca 2020 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Sun & More 
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ogrodowej 25 w (71-037) Szczecinie. Wykonawca Sun & More Sp. z o.o. w dniu 19 czerwca 
2020 r. przesłał pismo, w którym złożył oświadczenie, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Biorąc pod uwagę postanowienia art. 89 ust. 1 pkt 7a) Pzp Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Sun & More 
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ogrodowej 25 w (71-037) Szczecinie, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody, o której 
mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
Wykonawcy, którego oferta została odrzucona przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy. Odwołanie 

powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o odrzuceniu oferty. 
 

 

Anna Borowska 
 

Dyrektor Generalny 
Głównego Urzędu Statystycznego 
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