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Mirosławiec, dnia 14.10.2020 r.
IGN.042.6.2020.AO.
IGN.271.13.2020.AS.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1843 ze zm.), oraz na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 – 2020 zatwierdzonych przez Ministerstwo Rozwoju Zamawiający: Gmina i Miasto
Mirosławiec przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu: „Partnerstwo w obliczu
epidemii” z podziałem na 4 części.
Część I: „Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem – 10 sztuk”
w postępowaniu na niniejszą część ofertę złożyli n/w wykonawcy:
Nr
Nazwa i adres wykonawcy
Cena oferty brutto:
oferty
Część I: „Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem”
– 10 sztuk
Sklep komputerowy „AGA COM”, ul.
57.700,00 zł
1.
Tęczowa 5-7/2, 78 – 600 Wałcz
„CEZAR” Cezary Machnio i Piotr
63.345,00 zł
2.
Gębka Sp. z o.o., ul. Wolności 8 lok.
4, 26 – 600 Radom
W związku z tym, iż cena oferty najkorzystniejszej złożonej w niniejszym postępowaniu przekracza kwotę, jaką
zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia tj. kwotę: 43.449,20 zł brutto, postępowanie na niniejszą
część zostało unieważnione.
Część II: „Dostawa monitorów konferencyjnych wraz z kamerą i głośnikami”
w postępowaniu na niniejszą część ofertę złożyli n/w wykonawcy:
Nr
Nazwa i adres wykonawcy
Cena oferty brutto:
oferty
Część II: „Dostawa monitorów konferencyjnych wraz z kamerą i
głośnikami”
Biuro Inżynieryjne „Martex” Marcin
113.037,00 zł
1.
Puźniak, Gorzeszów 19, 58 – 405
Krzeszów
„CEZAR” Cezary Machnio i Piotr
63.960,00 zł
2.
Gębka Sp. z o.o., ul. Wolności 8 lok.
4, 26 – 600 Radom
W związku z tym, iż cena oferty najkorzystniejszej złożonej w niniejszym postępowaniu przekracza kwotę, jaką
zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia tj. kwotę: 53.284,04 zł brutto, postępowanie na niniejszą
część zostało unieważnione.
Część III: „Dostawa aparatu fotograficznego wraz z osprzętem 1 zestaw”
w postępowaniu na niniejszą część ofertę złożyli n/w wykonawca:

1

Nr
Nazwa i adres wykonawcy
Cena oferty brutto:
oferty
Część III: „Dostawa aparatu fotograficznego wraz z osprzętem 1 zestaw”
Biuro Inżynieryjne „Martex” Marcin
6.239,79 zł
1.
Puźniak, Gorzeszów 19, 58 – 405
Krzeszów
W związku z tym, iż cena oferty najkorzystniejszej złożonej w niniejszym postępowaniu przekracza kwotę, jaką
zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia tj. kwotę: 5.399,00 zł brutto, postępowanie na niniejszą
część zostało unieważnione.
Część IV: „Dostawa drukarki 3D wraz z filamentem do druku w ilości 1 sztuki”
W postępowaniu na niniejszą część nie została złożona żadna oferta, w związku z czym postępowanie na
niniejszą część zostało unieważnione.
Dziękuję za udział w postępowaniu i zapraszam do udziału w następnych postępowaniach.
Z poważaniem
/-/ Burmistrz Mirosławca

Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.miroslawiec.pl w dniu: 14.10.2020 r.
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