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Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania na : „ Dostawa 
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka’’ 
 

Zawiadamiamy, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych odrzuciliśmy: 
- ofertę firmy: Nbit s.c. Popenda Ireneusz, Jenczmionka Jarosław z siedzibą w Piekarach 
Śląskich ul. Diamentowa 6 z powodu następujących niezgodności treści oferty z treścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Wykonawca w swojej ofercie nie podał długości udzielanej gwarancji pomimo tego, 
że zamawiający zażądał gwarancji na wykonaną dostawę na okres minimum 36 
miesięcy.   

2) W specyfikacji technicznej oferty (załącznik nr 7) wykonawca w opisie produktu Nr 2 
– komputer stacjonarny (szt.16) w poz. 7 płyta główna, podał płytę GA-G31M-S2L. 
Płyta ta nie spełnia wymagań zamawiającego odnośnie ilości gniazd pamięci   

3) W specyfikacji technicznej oferty (załącznik nr 7) wykonawca w opisach produktów 
Nr 3-9 i 11 nie podał konkretnych właściwości oferowanych produktów, a jedynie, że 
są one zgodne ze specyfikacją co uniemożliwia zamawiającemu porównanie 
oferowanych produktów z produktami przez niego wymaganymi (opisanymi w 
załączniku Nr 6).   

- ofertę firmy: HERKULES PC COMPONENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Nawrot 114 
z powodu następujących niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
      1)  W specyfikacji technicznej oferty (załącznik nr 7) wykonawca w opisie produktu Nr 2  

– komputer stacjonarny (szt.16) w poz. 7 płyta główna, podał płytę GA-G31M-S2L. 
Płyta ta nie spełnia wymagań zamawiającego odnośnie ilości gniazd pamięci   

2) W specyfikacji technicznej oferty (załącznik nr 7) wykonawca w opisach produktów  
Nr 3-9 i 11 nie podał konkretnych właściwości oferowanych produktów, a jedynie, że  
są one zgodne zez specyfikacją co uniemożliwia zamawiającemu porównanie  
oferowanych produktów z produktami przez niego wymaganymi a opisanymi w  
załączniku Nr 6.   

 
 
 Równocześnie na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy o unieważnieniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pod nazwą ,, Dostawa sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka’’. Postępowanie zostało 
unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt 1 w/w ustawy. 
Uzasadnienie   
Na dzień 12.02.2008 r. Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w 
postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie  nie wpłynęła 
żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu. 
 



Nadmieniamy również, że cena obu złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Gmina Rawa 
Mazowiecka  miała przeznaczoną na ten cel w budżecie.  
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy Pzp  na Wasz wniosek 
zawiadomimy Was wszczęciu kolejnego postępowania , dotyczącego przedmiotowego 
zamówienia.   
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