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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W ZAKRESIE ZADANIA NR 3
ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o unieważnieniu
wyboru najkorzystniejszych ofert w zakresie zadania nr 3 z dnia 26.03.2015r. w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej w ramach zadania nr 3:
Zadanie nr 3
Wybrano ofertę złożoną przez: P.U.S. Lemax Marek Maliński ul. Lubelska 2a 24-100 Puławy
Cena brutto oferty – 3457,68 zł.
Termin dostawy: 4 dni robocze
Cena: 90 pkt.
Termin dostawy: 7,50 pkt.
Łącznie: 97,50 pkt.
Uzasadnienie wyboru oferty: najwyższa liczba otrzymanych punktów, spośród ofert ważnych, nieodrzuconych
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Arris Computer Tomasz Stolarek ul. Polna 21 24-100 Puławy – OFERTA ODRZUCONA
Cena brutto oferty – 2944,51 zł
Termin dostawy: 1 dzień roboczy
2. P.U.S. Lemax Marek Maliński ul. Lubelska 2a 24-100 Puławy – 97,50 pkt.
Cena brutto oferty – 3457,68 zł.
Termin dostawy: 4 dni robocze
3. KOLIBER ECS s. c. ul. Polna 4 24-100 Puławy – 75,27 pkt.
Cena brutto oferty – 4383,47 zł.
Termin dostawy: 7 dni roboczych
4. RESET-PC W. Kondratowicz-Kucewicz i A. Zams Sp. j. ul. Ochotnicza 6 20-012 Lublin – 72,54 pkt.
Cena brutto oferty – 4998,72 zł.
Termin dostawy: 3 dni robocze
Informacja ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę Pana
Tomasza Stalarka, działającego pod firmą ARRIS COMPUTERS z siedzibą w Puławach. Oferta zawiera błędy w
obliczeniu ceny. Wykonawca podczas kalkulacji nie uwzględnił ceny oprogramowania biurowego Microsoft
Office, wymaganego przez Zamawiającego.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa może być zawarta w terminie nie krótszym, niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1.
Uzasadnienie:
W dniu 30.03.2015 r. Zamawiający otrzymał drogą elektroniczną pismo od Wykonawcy – firmy ARRIS
COMPUTERS – zgłaszające, że oferta wybranego Wykonawcy w zakresie zadanie nr 3 zawiera błędy w
obliczeniu ceny, polegające na nie uwzględnieniu kosztów oprogramowania biurowego Microsoft Office,
wymaganego przez Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca nie podpisze umowy na realizację zamówienia
w ww. zakresie.
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Zamawiający, uznając zasadność przekazanych informacji, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, unieważnia dokonaną w dniu 26.03.2015 r. czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach
zadania nr 3 oraz powtarza tę czynność.
INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
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