
*4 $m$xki s&rcyc{*&q &*xrxmml*ł ffigy*$xX m $*

ul. str"e|€ów B}'t&nrsi{ieh 16' 43^-s$} sYtr'n
Centrala 32 388-67'c0; s(łkretariat 37 388_ó7'40

faks 32 281"80-93
e-nrai|: kancelar!ł{g-\mopr"bylOln'!]l; h ttp://\'!vvl^l ' llcpr. bytonr. pl

B1'torn, l8 sierpnia 2020 r.

DA.2812. 1 1 .2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU
WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(dotycz1ł części PAKIET I oraz PAKIET IV)

Dotyczy: postępowania lv trybie plzetargu nieograniczonego pn.: DostIwu Sprzętu komputerowego
w łtunrtch projektu plt,: |{/spnrcie izieci umieszcztlttych w pieczy zastępczej w okresi':

epidemii COVID-19.

Zanarviający _ Mie.iski ośrodek Ponocy Rodzinie z sieclzibą rł'Bytonriu przy ul. Strzelciiw
B1'tonslrich 16 zarviadanria, iż unieważnia dokonaną rv diriu l2.08.2020 r' czytlllość wyboru

naj korzystn iej szej oferty na następL1ące części postępowania: PAKIET I oruz PAKIET IV, gdyż
ofćfty oF-ll złożone przez Wykonar'vcę:
Przedsiębiorstwo l|ylwórcz'tl-Hundlowe |I'IP Mttlgorzd sz,czepunik - GrTywocz ul. Reyntotlttt 23

44-200 Ryhnik
na wrv. części postępowania podlega.ją odrzttceniu na podstarvie art. 89 ust. 1pkt 2 ustawy

z dŃa 29 stycznia 200,1 r' Prawo zarnórvieli publicznych (tj.: Dz' U' z 2019 t:. poz. J843

z póżn. zn.) ponieważ icl-t (.'') treść nie odpolłiatla Ll-eści 'specy/ikacji islOlnych 'vvarunkóv,

zrnnriu,it:nia.

Uzasadnienie:
Na Zamalviającyrn ciąży obowiązek udzielenia zanróu'ienia Wykonawcy wyblanemu zgodnic
z ustarvą oraz odrzrtcenia ofeI'ty w sytuacjaclr opisanych w aft. 89 tlst' l c)t. UStawy.

Po do]rolraniu czynności wybol'u oferty Zamawiający ustalił nowe przesłanki, które potwierdzają, iż
of'elowany lodzaj baterii or'az ilość portów USB 3'0 w modelu komptltera przenośnego/notebooka j est

niezgorlny z wynraganianri okr'eślonynri rv specyfikacji' Wykonawca wezwany do złoŻenia wyjaśnieri

nie złoŻył ich w terIl in ię wyŻI]aczonyln, tj ' do dnia J 7 sierpn ia br.

W związku Z powyższyl]] Zanlawiający powraca do czytlności badania i oceny of'eI1 z urvrgi
lla kolrieczność rvcryfilrac.ji spelrlietria warunkórv rrdziału rv postęporvarriu przez Wykonawcórv'
Iitór'ych o1'erty na r'vrr'. części postępor.vania oceniotro na.jwyŻe-i.
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