
 

OGŁOSZENIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Informacja dotycząca uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy  
w sprawie zamówienia publicznego 

  
Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych  
publicznych (t.j.Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem 
przetargowym Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, Nr sp. INS/NO-17/2011, 
Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2011 r., wpłynęło do 
Zamawiającego pismo od Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą w części 
III zamówienia –  firmy „INSTYTUT EDUKACJI KOMPUTEROWEJ” Alicja Bąk, 78-100 Kołobrzeg, ul. 
Obozowa 5, które zawiera oświadczenie, że Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w 
stanie podpisad umowy w przedmiotowym postępowaniu. 

W związku z zaistnieniem powyższych okoliczności zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówieo 
publicznych Zamawiający informuje, że wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
następną w kolejności po ofercie Wykonawcy, który uchylił się od zawarcia umowy, bez 
przeprowadzania jej ponownego badania i oceny, tj. ofertę Wykonawcy: 
 

„SENETIC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
40-600 Katowice, ul. Kościuszki 227 

   

Porównanie oceny złożonych ofert w CZĘŚCI III   
1.  „INSTYTUT EDUKACJI KOMPUTEROWEJ” Alicja Bąk, 78-100 Kołobrzeg, ul. Obozowa 5 – 100 pkt. 
2. „SENETIC” Sp. z o. o. Sp. k., 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 227 – 94,48 pkt. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin związania ofertą w przedmiotowego postępowaniu 
nie został przekroczony. 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4) w związku z art. 94 ust. 1 pkt. 2) Zamawiający informuje, że umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może byd zawarta w terminie 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone  
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j.Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 
ze zm.), dział VI „Środki ochrony prawnej”.  

Otrzymują uczestnicy postępowania. 
 
Puławy, 21.04.2011 r. 

 


