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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 3 - DOSTAWA MATERIAŁÓW
DO ROZBUDOWY OKABLOWANIA W BUDYNKACH IZTW:
ODRZUCONO OFERTY WYKONAWCÓW:
Oferta 01 - złożona przez firmę TECHKOM ELEKTORNIK Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Krzemienieckiej 60a,
54 – 613 Wrocław.
Zamawiający odrzuca powyższą ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 w brzmieniu: „Zamawiający
odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą”
Zamawiający w toku badania złożonych ofert stwierdził, iż powyższy Wykonawca złożył na Zadanie Nr 3
dwa dokumenty oznaczone jako oferta. Pierwszy dokument został złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w
SIWZ na FORMULARZU OFERTOWYM stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. W punkcie 4 oferty Wykonawca
zaakceptował PROJEKT UMOWY stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ i zobowiązał się do zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach w nim określonych. Jednocześnie Wykonawca załączył do oferty
dokument oznaczony jako „Załącznik 2.1 do SIWZ OFERTA TECHKOM”, którego treść odbiega od oferty
złożonej na wspomnianym wyżej formularzu ofertowym, w zakresie terminu płatności oraz terminu związania
ofertą.
Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 82 w brzmieniu: „Wykonawca może złożyć jedną ofertę.” Zatem
oferta złożona przez powyższego Wykonawcę jako niezgodna z przepisami podlega odrzuceniu na zasadzie
przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy.
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO:
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na zasadzie przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy w
brzmieniu: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty nie
podlegającej odrzuceniu (...)”
UZASADNIENIE
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęła do Zamawiającego jedyna
oferta podlegająca odrzuceniu na zasadzie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy.
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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