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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.

przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, instalacja i uruchomienie pomocy
dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych - ,,Cyfrowa szkoła” w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w
Obrze”.

Zamawiający – Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Obrze , zgodnie z art. 92 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz.
759 z późn. zm.) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, instalacja i
uruchomienie pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych - ,,Cyfrowa szkoła” w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Obrze”.
I.

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia – dostawa
2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

II. INFORMACJE Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA, OCENA ZŁOŻONYCH OFERT
1. Informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.
W niniejszym postępowaniu do czasu upływu składania ofert złożono 1 ofertę:
Oferta nr 1
EWAM SYSTEM Technologie Informatyczne
Ul. Złotowska 66, 60 – 189 Poznań
2. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium –
przypisując mu odpowiednio wagę procentową:
–
100%
cena oferty brutto
Streszczenie oceny:

Lp.

1.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto oferty
/
Przyznana ilość punktów w kryterium
cena (przez 1 członka komisji)

EWAM
SYSTEM Mariusz
Cena - 112.138,98 zł
Rychlik
Ul. Złotowska 66
(112.138,98 zł / 112.138,98 zł) x 100 % x
60 – 189 Poznań
100 pkt = 100,00 pkt

Łączna punktacja
przyznana przez
członków Komisji
(3 osoby)

300,00

III. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA :
Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Uzasadnienie faktyczne :
Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez EWAM
SYSTEM Technologie
Informatyczne w wysokości 112.138,98 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 85.850,00 zł.

