Gdańsk, dnia 06 czerwca 2018 r.

Nr postępowania: PZ/21/2018/EP/EX
dot. postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę laptopów, 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 unieważnieniu postępowania
Zamawiający informuje, że w postępowaniu na dostawę laptopów, 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 20142020 (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 WGPOPC.03.03.00-00-0008/16-00, w poszczególnych częściach:
W części I,II,III: postępowanie zostało unieważnione.
Uzasadnienie unieważnienia:
W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe złożono jedną ofertę, podlegającą odrzuceniu.
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
W przedmiotowym postępowaniu została odrzucona oferta Wykonawcy Komputronik Biznes Sp. z o.o.,
ul.Wołczyńska 37, 60-003 Poznań.
Zamawiający w dniu 24 maja 2018 r. zmienił treść Zapytania ofertowego w rozdziale II i XII, dzieląc zamówienie na
części: część I,II oraz III. W związku z powyższym zmienił również Zał. Nr 1 Formularz oferty oraz Zał. Nr 2
Formularz rzeczowo-cenowy.
Ponadto Zamawiający zmienił w rozdziale XVI pkt.4 Zapytania ofertowego, tj. termin składania ofert z dnia 28 maja
2018 r. na 01 czerwca 2018 r.. Zmiana Zapytania ofertowego została upubliczniona w dniu 24 maja 2018 r. a
Wykonawca został o niej poinformowany w tym samym dniu.
Wykonawca złożył ofertę w dniu 28 maja 2018 r. Oferta została złożona na niezgodnych z zapytaniem ofertowym:
formularzu oferty i formularzu rzeczowo-cenowym, tj. na formularzu nieuwzględniającym podziału zamówienia na
części.
W związku z powyższym należało uznać, że Wykonawca złożył ofertę niezgodną z Zapytaniem ofertowym.
Z poważaniem
Piotr Markowski
Kierownik zespołu realizacji i wsparcia

Projekt: e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym jest
współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3. „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz
rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”

