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 Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2018 r. 

 

Nr postępowania: PZ/16/2017/EP/EX 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę podzespołów elektronicznych i sprzętu 

komputerowego, realizowanego w projekcie „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz 

podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3). 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Zamawiający informuje, że w postępowaniu dostawę podzespołów elektronicznych i sprzętu komputerowego, 

realizowanym w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych na podstawie Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), dokumentu „Sposób 

ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji - Działanie 3.3 PO PC” oraz Umowy 

o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa nr WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-

00, w poszczególnych częściach: 

 

1. W części I: postępowanie zostało unieważnione. 

 

Uzasadnienie unieważnienia: 

  

W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe złożono jedną ofertę, podlegającą odrzuceniu. 

 

Uzasadnienie odrzucenia oferty:  

W przedmiotowym postępowaniu w części I została odrzucona oferta Wykonawcy „BTC KORPORACJA” Paweł 

Zbysiński, ul. Lwowska 5, 05-120 Legionowo. Wykonawca  złożył ofertę w dniu 24 kwietnia 2018 r. Oferta nie 

obejmowała całości zamówienia w części I tj. w Formularzu rzeczowo-cenowym nie wypełniono pozycji nr 4.   

W związku z powyższym należało uznać, że Wykonawca złożył ofertę niezgodną z zapytaniem ofertowym. 

Zamawiający w dniu 26 kwietnia 2018 r. zmienił treść Zapytania ofertowego w rozdziale XVI pkt. 4 poprzez 

zmianę terminu składania ofert z dnia 26 kwietnia 2018 r. na 27 kwietnia 2018 r. w związku ze zmianą 

załącznika nr 2 I do Zapytania ofertowego, tj. Formularza rzeczowo-cenowego, gdzie wymagał wskazania 

modelu i producenta. Zmiana Zapytania ofertowego została upubliczniona a Wykonawca został o niej 

poinformowany. W dniu 27 kwietnia 2018 r. Wykonawca zmienił poprzednio złożoną ofertę poprzez wskazanie 

modelu i producenta oraz wypełnienie pozycji nr  4 w Formularzu rzeczowo-cenowym. Produkt zaoferowany 

w pkt. 4 tj. konwerter AVT1600B jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia dla pozycji 4, ponieważ nie 

spełnia wymagania dot. izolacji galwanicznej toru sygnałowego - w konwerterze AVT1600B brak jest takiej 

izolacji. 

W związku z powyższym należało uznać, że Wykonawca złożył ofertę niezgodną z zapytaniem ofertowym. 

 

2. W części II: postępowanie zostało unieważnione. 

 

Uzasadnienie unieważnienia: 
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W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. 

 

3. W części III: postępowanie zostało unieważnione. 

 

Uzasadnienie unieważnienia: 

  

W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. 

 

4. W części IV: Zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy: 

 

„BTC KORPORACJA” Paweł Zbysiński, ul. Lwowska 5, 05-120 Legionowo. 

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium: cena – 100 punktów. 

Zamawiający w dniu 26 kwietnia 2018 r. zmienił treść Zapytania ofertowego w rozdziale XVI pkt. 4 poprzez 

zmianę terminu składania ofert z dnia 26 kwietnia 2018 r. na 27 kwietnia 2018 r. w związku ze zmianą 

załącznika nr 2 IV do Zapytania ofertowego, tj. Formularza rzeczowo-cenowego, gdzie wymagał wskazania 

modelu i producenta. Wykonawca  złożył ofertę w dniu 24 kwietnia 2018 r. przed zmianą treści Zapytania 

ofertowego. Zmiana Zapytania ofertowego została upubliczniona a Wykonawca został o niej poinformowany. 

W dniu 27 kwietnia 2018 r. Wykonawca zmienił poprzednio złożoną ofertę poprzez wskazanie modelu 

i producenta w Formularzu rzeczowo-cenowym. 

W związku z powyższym należało uznać, że złożona oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym oraz spełnia 

wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

Informacje na temat parametrów poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny przedstawia poniższa 

tabela: 

Nazwa i adres wykonawcy Cena ofertowa 

brutto w zł 

Liczba punktów w kryterium 

cena 

Łączna liczba 

punktów 

„BTC KORPORACJA” Paweł 

Zbysiński, ul. Lwowska 5, 05-120 

Legionowo 

1 386,10 100 100 

 

W przedmiotowym postępowaniu, nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

 

 Z poważaniem 

       Piotr Markowski 

Kierownik zespołu realizacji i wsparcia 
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