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INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY 
 I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  

pn. „Implementacja w zakresie rozbudowy i udoskonalania  

Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)”  

  
 
I. Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. informuje niniejszym, że w postępowaniu pn. 
„Implementacja w zakresie rozbudowy i udoskonalania Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych 
(SOPF)”, nr ref. KPFR/SOPF/1/2020, zarówno w I jak i II części postępowania, wpłynęła jedna oferta, 
złożona przez tego samego Wykonawcę, tj.: Primigenius Maciej Kabaciński, Mariusz Klonowski, Bartosz 
Kubacki, Łukasz Szymański Spółka Cywilna, ul. Szubińska 1, 86-005 Białe Błota. 

II. Oferta złożona w I części ww. postępowania została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 
dalej Pzp, w związku z niewniesieniem przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego, wadium. 

III. Oferta złożona w II części ww. postępowania została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 
dalej Pzp, w związku z niewniesieniem przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego, wadium. 

IV. Zamawiający informuje, że w związku z odrzuceniem jedynej oferty złożonej w I części 
przedmiotowego postępowania, podlega ono unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) Pzp. 
Zgodnie z przywołanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jak wskazano w pkt. II powyżej jedyna oferta złożona 
w postępowaniu podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) Pzp w związku 
z niewniesieniem przez Wykonawcę, wymaganego w postępowaniu wadium, a tym samym ziściła się 
przesłanka unieważnienia postępowania wskazana w art. 93 ust. 1 pkt. 1) Pzp. 

V. Zamawiający informuje, że w związku z odrzuceniem jedynej oferty złożonej w II części 

przedmiotowego postępowania, podlega ono unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) Pzp. 

Zgodnie z przywołanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej 

oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jak wskazano w pkt. III powyżej jedyna oferta złożona 

w postępowaniu podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) Pzp w związku 

z niewniesieniem przez Wykonawcę, wymaganego w postępowaniu wadium, a tym samym ziściła się 

przesłanka unieważnienia postępowania wskazana w art. 93 ust. 1 pkt. 1) Pzp.  
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