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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w Części 1 przedmiotu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie i wykonanie 
interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech aplikacji i gry symulacyjnej oraz 
opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych 
w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC”

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania 
Kolejowe ABC” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego 
w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „p.z.p.” 
informuję, że zgodnie z decyzją Zamawiającego przedmiotowe postępowanie w zakresie 
Części 1 przedmiotu zamówienia zostało unieważnione.
Uzasadnienie:
W zakresie Części 1 przedmiotu zamówienia została złożona jedna oferta. W trakcie 
weryfikacji oferty stwierdzono jej niezgodność z wymaganiami określonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w związku z tym oferta została odrzucona na podstawie 
art. 89 ust 1 pkt 2 p.z.p.
Następstwem powyższego działania jest brak ofert niepodlegających odrzuceniu w Części 1 
przedmiotu zamówienia.
Podstawa prawna unieważnienia
Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 p.z.p. unieważnia postępowanie 
o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
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Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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