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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 

Część I zamówienia 

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że unieważniła postępowania 
na dostawę sprzętu informatycznego w części I. 
 
W postępowaniu oferty złożyli wykonawcy:  
1/ Syriana Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk – oferta odrzucona, z uwagi na fakt iż nie  
    spełnia wymagań określonych przez zamawiającego: 
    - w poz. 4 – pamięć RAM typ 1 – nie zgadza się napięcie, taktowanie i typ pamięci DDR4 zamiast  
      wymaganego DDR3 
    - poz. 10 – karta pamięci SD 32GB – zgodnie z opisem karta powinna mieć pojemność 31-33GB, a  
      zaoferowana karta ma pojemność 64GB, 
    - poz. 15 – pendrive jest szerszy niż wskazano w opisie (37,8mm zamiast 35mm). 
2/ Part-AD Artur Dyrda, Grzechynia 768, 34-220 Maków Podhalański – oferta odrzucona, z uwagi na fakt iż nie  
    spełnia wymagań określonych przez zamawiającego 
    - poz. 3 – serwer plików typu NAS – cena i opis wskazują, że w wycenie nie uwzględniono dysków twardych, 
    - poz. 4  - pamięć RAM typ. 1 – nie spełnia warunku pojemności. W opisie zapisano nie mniej niż 16GB –  
      zaoferowano 4GB, prędkość zegara 1600 zamiast wymaganej 1866MHz 
    - poz. 12 – karta pamięci microSD 256GB – oznaczenie typu wskazuje, że jest to karta SD, a nie karta  
      microSD. 
 
Wobec powyższego Zamawiający unieważnił postępowanie na dostawę sprzętu informatycznego w części I 
zamówienia z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 
 
Część II zamówienia  
 
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że w postępowaniu na 
dostawę sprzętu informatycznego w części II udzieliła zamówienia wykonawcy: 
Part-AD Artur Dyrda, Grzechynia 768, 34-220 Maków Podhalański 
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie warunki zamówienia określone w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 
13.05.2020 r. 
 
Ponadto  w części II oferty złożyli: 
1/ Syriana Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk 
 

 

                        Z poważaniem            

                                                                                                                                           
 
 


