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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
i ODRZUCENIU OFERT / OFERTY 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2022-15. Nazwa zadania: 
2022-15 Nazwa zadania: 2022-15 zakup usług - badania laboratoryjne na potrzeby Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Warszawie w 2022 roku 
 
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego 
postępowania . 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp w związku z tym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na 
podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp. 
 
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli nie została sporządzona lub 
przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub 
przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego. 
Ponadto zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli wszystkie 
złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. 
 
Zamawiający informuje o odrzuceniu [o] następujących ofert w prowadzonym postępowaniu: 
 
W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty 
--------------------------------------------------------------------------- 
Lp.:                          1 
Nazwa wykonawcy:              Alab Plus sp. z o.o. 
Adres wykonawcy:              ul. Stępińska 22/30 
00-739 Warszawa 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia (powody): Oferta przesłana e-mailem - niezgodnie z zapisami SWZ 
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 
 
Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga 
do Sądu). 

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego 
zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w 
Dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590. 
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