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Zawiadomienie

0

uniewainieniu postepowania

Dotyczy: postl(powania 0 udzie1enie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprz~tu
niezb~dnego do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii
informacyjno - komunikacyjnych w ramach Rz~dowego programu rozwijania
kompetencji uczniow i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno 
komunikacyjnych - Cyfrowa szkola"

Dzia!aj'l.c na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamowieil. pub1icznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiaj'l.cy
informuje, ze uniewaznia niniejsze postl(powanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo zamowien publicznych poniewaz cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwotl(,
ktor'l. Zamawiaj'l.cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia.

Uzasadnienie:
Zgodnie z tresci'l. art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiaj'l.cy uniewaznia
postl(powanie

0

udzielenie zamowienia, jeze1i cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z

naJnIZsz'l. cena przewyzsza

kwotl(,

ktor'l. zamawiaj'l.cy

sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiaj'l.cy moze

zamierza przeznaczyc

zwi~kszyc t~ kwot~

na

do ceny

najkorzystniejszej oferty.
Zamawiaj'l.cy- stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp- bezposrednio przed otwarciem
ofert poda! kwotl(, jak'l. zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, tj. 72 313,00 z!
brutto ( siedemdziesi'l.t dwa tysi'l.ce trzysta trzynascie 0011 00 z!)
W przedmiotowym
Nr
oferty

post~powaniu

Nazwa oferenta

oferty z!ozyli nizej wymienieni Wykonawcy:
Adres oferenta

Cena brutto w zt

1

PHPU ZUBER
Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29 C,
50-424 Wroclaw

107379,00

2

SEDKOMP Spotka Jawna
Sawicki, Sikora

ul. Czerwonego Krzyia 41
08-110 Siedlce

112735,65

Image Recording Solutions
Sp. z o. o .

ul. Arkuszowa 190
01-934 Warszawa

105941,39

3

Zgodnie z Rozdzialem XIV Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia jedynym
kryterium decyduj'tcym

0

wyborze oferty w niniejszym

post~powaniu

otwarciu ofert stwierdzono, ze oferta z najnizsz't cena przekracza

byla cena ( 100%). Po

kwot~,

ktora Zamawiaj'tcy

zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia. Po analizie mozliwosci finansowych
jednostki Zamawiaj'tcy stwierdzil, ze nie jest mozliwe

zwi~kszenie

kwoty pierwotnie

przeznaczonej na realizacje zamowienia do ceny oferty z najnizsz't cena.
W zwi'tzku z powyzszym Zamawiaj'tcy postanowil jak na

wst~pie.

Srodki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiaj<tcego, nie przysruguj<t srodki ochrony prawnej (Odw01anie, Skarga do S~du).
Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwo1ania poinformowac zamawiaj~cego 0:
I) niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj~tej przez zamawiaj~cego, lub
2) zaniechaniu czynnosci, do kt6rej zamawiaj~cy jest zobowi~zany na podstawie ustawy,
na kt6re nie przysluguje w niniejszym post~powaniu odw01anie.
Termin przes1ania wymienionej powyzej informacji: 5 dni od dnia przes1ania niniejszego pisma faksem lub
drog~ elektronicznq, lub 10 dni od dnia przes1ania niniejszego pisma, je:zeli zosta1o ono przes1ane pisemnie.
Informacje dotyczltce srodk6w ochrony prawnej znajduj~ si~ Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia oraz
w Dziale VI Prawa zam6wien publicznych "Srodki ochrony prawnej", art. od 179 do 1989 (t. j. Oz. U. z 20 lOr.
Nr 113, poz. 759 z p. zm).

Otrzyrnuj't:
I. PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wroc1aw
2. SEDKOMP Sp61ka Jawna Sawicki, Sikora, ul. Czerwonego Krzyta 4, 08-110 Siedlce
3. Image Recording Solutions Sp. z 0.0., ul. Arkuszowa 190,01-934 Warszawa

4. ala

