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Nr sprawy: ZSP.2-070.2.3-2-335/2018 

 

Dotyczy zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla 

Powiatowego Zespołu Szkół  nr 2 w Rumi” w ramach przedsięwzięcia strategicznego 

– Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej 

potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy w zakresie: 

1) Część I – dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych wraz z monitorami                          

i oprogramowaniem – CPV: 30200000-1, 48000000-8, 

2) Część II – dostawa serwerów wraz z urządzeniami sieciowymi – CPV: 30232100-

5, 

3) Część III - dostawa urządzeń wielofunkcyjnych – CPV: 30232100-5, 

4) Część IV – dostawa monitorów interaktywnych – CPV: 30231300-0. 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Powiatowy Zespół Szkół nr 2  im. Hipolita  Roszczynialskiego w Rumi – 

Zamawiający informuje niniejszym o unieważnieniu przedmiotowego postępowania 

dla części I – tj. „dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych wraz                                               

z monitorami i oprogramowaniem – CPV: 30200000-1, 48000000-8”. 
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Uzasadnienie: 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że: „Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,                                        

z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. 

Z uwagi na to, że wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 – Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania na podstawie 

art. 93 ust.1 pkt 1 w/w ustawy. 
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