PROJEKT NR: WND-POIG.02.03.00-00-040/09 „Rozwój infrastruktury informatycznej i sprzętowo-sieciowej
Instytutu dla poprawy zarządzania i transferu technologii”

DOTACJE NA INNOWACJE

Kraków, dnia 16 czerwca 2010r.

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
WYNIK POSTĘPOWANIA

dot. sprawy ZP/04/D/PIG605/2010
Szanowni Państwo
W sprawie ogłoszonego przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów do modernizacji sieci i podzespołów komputerowych w IZTW, o wartości
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający stosując się do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, iż w Zadaniu Nr 1 - ROZBUDOWA
FUNKCJONALNOŚCI FIREWALL’A SPRZĘTOWEGO FIRMY WATCHGUARD:
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO:
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na zasadzie przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy w
brzmieniu: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty
lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”
UZASADNIENIE
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęła do Zamawiającego jedyna
oferta o wartości 27 830,44 złotych brutto. Wartość oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia. Zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu w ramach
którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie, Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację
zamówienia kwotę 24 000,00 złotych brutto.
Dyrektor Instytutu
dr Maria Zybura – Skrabalak
W celu potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma faxem, proszę o przesłanie niniejszej strony po uzupełnieniu, do Zamawiającego na numer (012) 633 94 90 (zgodnie
z regulacją zawartą w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych).
POTWIERDZENIE OTRZYMANIA FAXU:
Potwierdzam otrzymanie niniejszego pisma faxem:
na numer: ................................................................
ilość stron: ..............................................................
data otrzymania: .....................................................
imię i nazwisko oraz podpis osoby potwierdzającej: .................................................................................
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