
 

 

          Głuchołazy , dnia 26.09.2022r. 

ZP.271.1.39. 2022.JSz 

Informacja o unieważnieniu postępowania 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: 

Dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wsparcie dzieci i 

rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” 

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje o unieważnieniu   w/w postępowania w 
całości.  

Uzasadnienie prawne i faktycznie unieważnienia postępowania. 

Zamawiający unieważnił postępowanie w Części 1:  Dostawa 106 laptopów i w Części 3: 
Dostawa 2 tabletów  na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.  

Zgodnie z pkt. 13.1.1. SWZ Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należało złożyć za 
pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 20 września 2022r. do godziny 9.00. Do upływu terminu nie złożono żadnej oferty na Część 
1 i Część 3 zamówienia. 

Zamawiający unieważnił postępowanie w Część 2: Dostawa 12 komputerów 
stacjonarnych na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp. Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt oferty 
najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do 
ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części 2  kwotę 

30 000 zł brutto.  



 

 

W postępowaniu  na Część 2 wpłynęła 1 oferta. Wykonawca NTT Technology sp. z o.o. 
zaoferował za realizację tej części kwotę 33 372,36 zł brutto. 

W związku z tym , że cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w danej Części, a Zamawiający nie może zwiększyć 
tej kwoty do ceny oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w Części 2. 

 

Zastępca Burmistrza Głuchołaz 

/-/ Roman Sambor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do wiadomości: strona internetowa prowadzonego postępowania 


