CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
BIURO FINANSÓW
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92
CBA/F-WZP/843/2017

Warszawa, dnia 10.04.2017 r.

Do uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa
urządzeń do zastosowania w informatyce kryminalistycznej, sprawa
nr 3/>PU/2017/TCz
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję,
że w przedmiotowym postępowaniu:
1.

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zadanie nr 2
Symmetry Sp. z o.o.
ul. Vogla 8
02-963 Warszawa
Cena oferty brutto: 36 781,92 zł
Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu w zadaniu nr 1 oraz zadaniu nr 2 oferty złożyli następujący
Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1

Symmetry Sp. z o.o.
ul. Vogla 8
02-963 Warszawa
Fax: 22 203 46 01

Syriana Joanna Fischer
ul. Porębskiego 28/17
80-180 Gdańsk
Fax: 58 741 82 40
ProCertiv sp. z o.o.
ul. Astrów 10
40-045 Katowice
Fax: 32 730 49 92

2

3

W postępowaniu w zadaniu nr 3, zadaniu nr 4 oraz zadaniu nr 5, ofertę złożył
następujący Wykonawca:
Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

2

Syriana Joanna Fischer
ul. Porębskiego 28/17
80-180 Gdańsk
Fax: 58 741 82 40

Streszczenie oceny ofert i porównania ofert z punktacją przyznaną Wykonawcom
w kryterium:
- „cena oferty brutto”
- waga 60 %
- „czas dostawy”
- waga 20 %
- „okres gwarancji”
- waga 20 %
Zadanie nr 2:
Numer
oferty

Ilość punktów
w kryterium
cena oferty brutto

Ilość punktów
w kryterium
czas dostawy

Ilość punktów
w kryterium
okres gwarancji

Łączna
punktacja

1

60,00

20,00

20,00

100,00

3

50,00

20,00

20,00

90,00

2.

Unieważniono postępowanie w zadaniach: nr 1, nr 3, nr 4, nr 5.

Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania
w zadaniach: nr 3, nr 4, nr 5.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia postępowanie
w zadaniach: nr 3, nr 4, nr 5 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniach:
nr 3, nr 4, nr 5 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w
zadaniu nr 1.
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp unieważnia postępowanie
w zadaniu nr 1- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu nr 1,
została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, której cena przewyższa
kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający nie zwiększa kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do
ceny oferty najkorzystniejszej.
W związku z powyższym postępowanie w zadaniu nr 1 zostaje unieważnione.

Dyrektor Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Daniel Art

