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ZP/45/025/D/14 Gdańsk, 28.04.2014 r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części C oraz informacja o unieważnieniu 
postępowania w części A 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - dalej Pzp 

(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego (monitorów, serwera z macierzą, 

zestawu do transmisji danych), prowadzonym przez Politechnikę Gdańską w trybie przetargu 

nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:  

- w części C NGE Polska Sp. z o.o., ul. Kartuska 228A, 80-125 Gdańsk. 

 

UZASADNIENIE 

Oferty złożone przez w/w Wykonawców uzyskały największą liczbę punktów  

w jedynym kryterium - „cena”. 

Jednocześnie w oparciu o art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp informuję, że: 
- w postępowaniu, w części C,  zostały złożone dwie oferty: 

Numer 
oferty 

Wykonawca 
Liczba punktów uzyskanych 
w kryterium CENA 

1. 
POLCOM S.A. 
ul. Krakowska 43 
32-050 Skawina 

91,66 

3. 
NGE Polska Sp. z o.o. 
ul. Kartuska 228 A 
80-125 Gdańsk 

100  

Ponadto, Zamawiający informuje, że postępowanie w części A zostało unieważnione na podstawie 

art. 93 ust 1 pkt. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

[„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3."]. 

 

Uzasadnienie unieważnienia: 

W przedmiotowym postępowaniu w części A do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia  

25.03.2014 r. do godziny 11:00 nie złożono żadnej oferty. Wobec powyższego należało stwierdzić jak 

powyżej.  

 

mgr inż. Piotr Falc 
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