ŁUKASIEWICZ
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI
__________________________________________________________________________________________________________________

Warszawa, 5 grudnia 2019 r.
DN/287/2019
Do wszystkich zainteresowanych
INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W WYNIKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ WYBRANEGO WYKONAWCĘ
– CZĘŚĆ NR 7
przetargu nieograniczonego „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (komputery,
laptopy, monitory, projektory, oprogramowanie biurowe)”
znak sprawy: 17/2019/BIT
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie
art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019
poz. 1843) informuje, że w zakresie Części nr 7 Laptop do prac analitycznych, modelowania
matematycznego i symulacji obwodów DTH, do implementacji algorytmów sterowania
i dokumentacyjnych oraz do badań modeli dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
„COMPRO” Jolanta Olszewska
ul. Kotarbińskiego 19
41-400 Mysłowice
Cena oferty: 12 275,40 zł brutto
Uzasadnienie:
W dniu 4 grudnia 2019 r. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
w zakresie Części nr 7 tj. SAGITO SEBASTIAN KACZANOWSKI, ul. Jana Pawła II 140,
05-077 Warszawa, złożył oświadczenie o odstąpieniu od podpisania umowy w związku
z niedostępnością zaoferowanego laptopa.
Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający jest uprawniony do wyboru najkorzystniejszej spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 przywołanej ustawy.
W zakresie Części nr 7 zostały złożone dwie oferty. Zamawiający posiada zatem możliwość wyboru
jako najkorzystniejszej oferty pierwotnie sklasyfikowanej na drugiej pozycji pod względem liczby
uzyskanych punktów w ramach oceny ofert. Jednakże cena tej oferty przekracza o 3050,40 zł brutto kwotę
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w zakresie przedmiotowej Części tj. 9 225,00 zł brutto.
Zamawiający pokrył różnicę oszczędnościami uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięcia pozostałych Części.
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