
Zegrze Płd., dnia 25.09.2019 r. 
 
 
 Dotyczy: zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wojskowego Instytutu Łączności,  

nr sprawy 14/2019/DN 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚĆI I  
ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II 

 

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym zawiadamia, że w postępowaniu 

prowadzonym zgodnie z Regulaminem w sprawie udzielania zamówień w Wojskowym Instytucie 

Łączności z dziedziny nauki, o których mowa w art. 4d ust 1 ustawy Pzp na: „Zakup i dostawę sprzętu 

komputerowego dla Wojskowego Instytutu Łączności”: 

 

1. wybrano jako najkorzystniejszą w Części I – ofertę złożoną przez firmę: 

ATUT CENTRUM Sp. z o. o. 

ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134 

02-972 Warszawa 

Cena oferty brutto: 37 615,45 zł 

 

Podstawą prawną dokonania wyboru jest § 21 ust. 1 Regulaminu, tj. „Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w warunkach przetargu.” Wybrana 

oferta spełnia wszystkie wymagania określone w warunkach przetargu oraz uzyskała maksymalną ilość 

punktów przyznaną w oparciu o kryteria oceny ofert – cena – 100%. Ponadto Wykonawca spełnia 

warunki udziału w przetargu. 

W związku z powyższym, Zamawiający zamierza zaprosić upoważnionego przedstawiciela ww. firmy 

do podpisania umowy. 

 

Zestawienie złożonych ofert: 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert (pkt) 

Cena 

1 2 3 

72/ZP 

BALTICAD Sp. z o. o. 

ul. Limbowa 23 

80-175 Gdańsk 

70,19 

73/ZP 

ATUT CENTRUM Sp. z o. o. 

ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134 

02-972 Warszawa 

100,00 

 

 2.   unieważniono Część II postępowania, na podstawie § 25 ust. 1 pkt 2) Regulaminu,  

tj. „Kierownik Zamawiającego na wniosek KP 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 z wyjątkiem określonym w § 18 ust. 12”. 



Uzasadnienie faktyczne: 

W prowadzonym postępowaniu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego na dzień 17.09.2019 r. 

godz. 11.00 wpłynęły dwie oferty, spośród których oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

                                  

 


