Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa 15 sztuk komputerów przenośnych wraz z urządzeniami peryferyjnymi (mysz) oraz
torbami na potrzeby pracowników Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
1.3.) Oddział zamawiającego: GCUW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365360218
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. gen. J. Hallera 16/18
1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 80-426
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.7.) Numer telefonu: 585065120
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@gcuw.edu.gdansk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gdansk.pl/gcuw
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.gdansk.pl/gcuw/gcuw/2021,a,188522
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 15 sztuk komputerów przenośnych wraz z urządzeniami peryferyjnymi (mysz) oraz
torbami na potrzeby pracowników Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aaa2b411-fc1e-11eb-b885-f28f91688073
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002573/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa 15 sztuk komputerów przenośnych wraz z urządzeniami peryferyjnymi (mysz)
oraz torbami na potrzeby pracowników Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00149262/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: PN-03/GCUW/2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 60976 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 15 sztuk komputerów przenośnych wraz z
urządzeniami peryferyjnymi (mysz) oraz torbami na potrzeby pracowników Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do Specyfikacji
Warunków Zamówienia dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.gdansk.pl/gcuw/gcuw/2021,a,188522
4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

1. W postępowaniu w wyniku unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 8 września
2021 r. dokonano powtórzenia czynności badania ofert oraz powtórnego wyboru
najkorzystniejszej oferty.
2. W dniu 20.09.2021 r. zamawiający przekazał na stronę internetową prowadzonego
postępowania oraz mailowo do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
informację o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty firmy Web-Profit Maciej Kuźlik,
Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie
3. Do dnia 27.09.2021 r. nie wpłynęło odwołanie wobec wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu
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29.09.2021 r. Wykonawca złożył oświadczenie o niemożliwości podpisania oraz zrealizowania
umowy ze względu na brak dostępnych na rynku notebooków z opcją „możliwość posiadania
wbudowanego modemu LTE+”.
4. Zamawiający zadecydował o unieważnieniu postępowania i ogłoszeniu nowego
postępowania.
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
2
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 71955,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 89482,50 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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