Warszawa, 23 listopada 2021 r.
Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup urządzeń MFP A3, A4 i plotera”
numer postępowania: ZP/AC/271/II-145/21

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2021r.
poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie
Części 1 zamówienia. Uzasadnienie decyzji: Zamawiający unieważnia postępowanie w Części 1 na podstawie
art. 255 pkt. 3) ustawy ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2021r.
poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie
Części 2 zamówienia. Uzasadnienie decyzji: Zamawiający unieważnia postępowanie w Części 2 na podstawie
art. 255 pkt. 3) ustawy ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W ZAKRESIE CZĘŚCI 3 ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z
2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą
ofertę w Części 3 zamówienia złożoną przez Wykonawcę, tj. MET M.RACZYŃSKI, A.LATACZ SPÓŁKA JAWNA, ul.
Krakowska 50-52, 50-425 Wrocław
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za
ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ („Cena” – waga 100,00 %, )
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez
następujących Wykonawców:
1. MET M.RACZYŃSKI, A.LATACZ SPÓŁKA JAWNA, ul. Krakowska 50-52, 50-425 Wrocław

Strona 1

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:
Lp.

1.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

MET M.RACZYŃSKI, A.LATACZ SPÓŁKA JAWNA,
ul. Krakowska 50-52, 50-425 Wrocław

Ilość punktów
przyznanych ofercie w
kryterium “Cena” (waga
100,00 )

Łączna ilość punktów
przyznanych ofercie

100,00

100,00
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