Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego dla
Wojskowego Instytutu Łączności, nr referencyjny: 16/2018/DN
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej
oferty oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym zawiadamia, że w postępowaniu
prowadzonym zgodnie z Regulaminem w sprawie udzielania zamówień w Wojskowym Instytucie
Łączności z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 4d ust. 1 ustawy Pzp na „Dostawę sprzętu
komputerowego

dla

Wojskowego

Instytutu

Łączności”

unieważnia

czynność

wyboru

najkorzystniejszej oferty i przystępuje do czynności ponownego badania ofert.
W dniu 03.10.2018 r. firma GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki, ul. Przyleśna 1, 05-077
Warszawa Wesoła, poinformowała pisemnie (pismo wch. WIŁ nr 2272) Zamawiającego o odstąpieniu
od podpisania umowy.
Jednocześnie, Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym zawiadamia, że
w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez firmę GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki,
ul. Przyleśna 1, 05-077 Warszawa Wesoła, wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
tj.: ATUT CENTRUM Sp. z o. o., ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134, 02-972 Warszawa.
Podstawą prawną dokonania wyboru jest § 22 ust. 1 Regulaminu, tj. (…)Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Wykonawca

spełnia

warunki

udziału

w

postępowaniu

oraz

nie

podlega

wykluczeniu

z postępowania. Ponadto oferta firmy Atut Centrum Sp. z o. o. w obecnej sytuacji jest ofertą
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w Warunkach przetargu.
W związku z powyższym, Zamawiający zamierza zaprosić upoważnionego przedstawiciela firmy do
podpisania umowy.
Zestawienie ofert
Numer
oferty

Nazwa (firmy) i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert (pkt)
Cena

1

2

3

69/ZP

Virtual Technologies IT Sp. z o.o.
ul. Damrota 6/301
40-022 Katowice

Oferta nie podlega ocenie

70/ZP

GIGA MULTIMEDIA
Eugeniusz Sienicki
ul. Przyleśna 1
05-077 Warszawa Wesoła

71/ZP

ATUT CENTRUM Sp. z o.o.
ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134
02-972 Warszawa

Wykonawca uchylił się od
podpisania umowy

58,73
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