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Nr postępowania: PZ/52/2018/EP/EX 
 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 

Dotyczy: zamówienia na dostawę podzespołów elektronicznych i aparatury pomiarowej w ramach projektu 

„e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT 

w sektorze publicznym” nr umowy WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00, dofinansowanego w ramach Programu 

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

 

Zamawiający informuje, że jako podmiot realizujący projekt współfinansowany 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 w wyniku przeprowadzonego postępowania na: dostawę podzespołów 

elektronicznych i aparatury pomiarowej w ramach projektu „e-Pionier - wykorzystanie potencjału 

uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” nr umowy 

WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

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

postępowanie na dostawę podzespołów elektronicznych i aparatury pomiarowej 

w poszczególnych częściach: 

 

CZEŚĆ 1 

Uzasadnienie unieważnienia: W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe nie złożono żadnej 

oferty, niepodlegającej odrzuceniu. 

Uzasadnienie odrzucenia oferty:  

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

W przedmiotowym postępowaniu w części pierwszej została odrzucona oferta Wykonawcy 

BALTICAD Sp. z o.o. ul. Kartuska 149/3, 80-138 Gdańsk. Wykonawca zaoferował, produktu niezgodny 

z opisem przedmiotu zamówienia, tj. zaproponowano falownik firmy Danfoss model 132F0002, który nie 

spełnia wymagań Zamawiającego. W związku z powyższym należało uznać, że Wykonawca złożył ofertę 

niezgodną z zapytaniem ofertowym.  
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CZEŚĆ 2 

Uzasadnienie unieważnienia:  Cena jedynej złożonej oferty Wykonawcy BALTICAD Sp. z o.o. 

ul. Kartuska 149/3, 80-138 Gdańsk przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
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ZATWIERDZAM 
na oryginale pieczęć i podpis 

Piotr Markowski 
Kierownik Zespołu  

Realizacji i Wsparcia 
__________________________ 

(Kierownik Zamawiającego 
lub osoba upoważniona) 


