Nr sprawy: BPM.ZZP.271.593.2012

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
tel. (018) 443-53-08, fax (018) 443-78-63
http://www.nowysacz.pl , e-mail: urzad@nowysacz.pl,
Informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.) pn.:

Dostawa i instalacja systemu do realizacji kopii zapasowych na potrzeby Urzędu
Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu pn.: „Wykorzystanie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy
jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”
I.

II.

Na podst. art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Miasto
Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” zawiadamia o unieważnieniu postępowania na
przedmiotowe zamówienie:
1. Złożonych ofert: 1, z czego odrzucono 1 ofertę.
2. Ceny złożonych ofert (w tym ofert odrzuconych):
a) Oferta z najniższą ceną: 179 949,00 zł brutto;
b) Oferta z najwyższą ceną: 179 949,00 zł brutto.
Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia.
II.1. Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy.
II.2. Uzasadnienie faktyczne:
Przyczyną unieważnienia przedmiotowego postępowania jest fakt, iż nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający dokonał czynności:
a) wykluczenia Wykonawcy Advanced Business Systems Sp. z o. o.ul. Płk. St. Dąbka 8,
30-732 Kraków z udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy, gdyż Wykonawca nie wykazał braku podstaw do
wykluczenia
b) oraz odrzucenia oferty ww. Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 1),
2) i 5) ustawy jako, że:
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
- jest niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Oleniacz
SEKRETARZ MIASTA
........................................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

