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Zawiadomienie 
o uniewainieniu postqpowania o udzielenie zamowienia publicznego 

Dzialajqc na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy prawo zamowien publicznych Gmina 
Miasto Brzeziny informujc, ze uniewainila na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo 
zam6wien publicznych postepowania o udzielenie zamowienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Zakup zestawu 
multimedialnego, komputerowego i urzqdzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb realizacji 
projektu ,,Przedszkole oknem na Swiat". 

UZASADNIENIE 

W toku postqpowania zlozone zostaly dwie oferty, ktdre zlozyli : 

1) Michal Karczewski prowadzqcy dzialalnogC gospodarczq pod nazwq COM z siedzibq 

ul. Rembelinskiego 318 , 03-343 Warszawa; 

2) Rodex Komputery s.c z siedzibq Plac Zwyciqstwa 2,90-3 12 Lodi. 

Oferta Rodex Komputery s.c z siedzibq Plac Zwyciqstwa 2, 90-3 12 Eodi zostala odrzucona 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2.NiezgodnoSC zlozonej oferty z treiciq specyfikacji istotnych 
warunk6w zamowienia polega na tym, i e  Wykonawca dokonal podzialu przedmiotu 
zamowienia na czqSci, choC w SIWZ wyrainie zostalo wskazane, ze Zarnawiajqcy nie 
dopuszcza skladania ofert czqiciowych. Co za tym idzie przedlozony formularz ofertowy, 
stanowiqcy zalqcznik do SIWZ r6wniez zostal nieprawidkowo zloiony w zakresie w jakim 
dokonano podzialu zamowienia na czqSci. W efekcie zlozono oferte nieodpowiadajqcq 
wymogom SIWZ , z pominieciem ceny wszystkich elementow zamowienia. 

Wobec czego pozostala do rozwaienia jedna oferta zlozona przez Pana Michala 
Karczewskiego, kt6rej cena przewyisza kwotq jakq Zamawiajqcy zamierzal przemaczyC na 
sfinansowanie tego zadania. Zamawiajqcy nie moze zwiekszyc kwoty do ceny zawartej w tej 
ofercie z uwagi na fakt, i e  przedmiot zam6wienia jest wsp6lfinansowany ze Srodkow 
Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach projektu ,,Przedszkole Oknem na ~wia t"  , 
dla ktorego ustalono dopuszczalnq kwotq cross- financingu przeznaczonq na sfinasowanie 
zamowienia. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalnoSci wydatkow w ramach 
projektu Operacyjnego Kapital Ludzki wydatki ponoszone powyiej dopuszczalnej kwoty 
okreilonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie skutkowaloby uznaniem tych 
wydatkow za niekwalifikowane. Tym sarnym powodowalby to koniecznoSC pokrycia tej 
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czqSci wydatkow ze Srodk6w budzetowych Zamawiajqcego , co z uwagi na zaloione plany 
budzetowe i finansowe jest niemozliwe. 
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