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(wszyscy YYykonawcy)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

o

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
orziz od mu conych of,ertach }Yy kon awcórv

g pdzielenie zamówienia na ,, Dostawę i montaż lrłlmpńeró,łlt, tablic
Interakywłtych oraz iłtłtyłchurz@zeń dla Publicmego Gimnazjum w Goździe ,,.

DoĘczy: postępowaniu

zęśi,1

Działając na podstawie art.93 ust.3 pkt.z Ustawy z dnia29 stycznia2Oo4 roku Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z2ol0 r. Nr 1l3,poz.759 zwźn. zm.) Zamawiający
zawiadamia o unieważnia postępowaniew częŚci 1 ila,, Dostawę imontuŻZ4
zestawów komputerowycĘ urządzenia wielofunkcyjnęgo craz drukarki''
tb*$ł e arc :
oferta znajniższąceną przewyższa kwotę, którązamawiający zamierza
przemla'czyć na sfinansowanie zamówienia .
U zas odnie nie

Część.l_

Uzasadnienie prałene:

w zwiąlku zpowyższym

na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 29 stycznia}oo4
roku Prawo zamówień publiczrrych ( Dz. U. z2alo r" Nr 173,pz.759 zpóźn. nn.)
Zamawiający unieważnia pstęqnwanie o udzielenie zuncnvienia jeżeli: c*tw
najkorzystniejszej ofe*y lub oferta znĄntższąrenąprzewyzsza kwotę którązamawiający
'
zamierza, przezr aczyć na sfi nansowanie zamówienia.

\ilykluczyć wykonawę w części 2

Część,Ż
na ,, Dostawa i montaż 10 zestawów

interakĘrwnych oraz innych urządzeń

tablic

',.

1'F[]LL MEDIA sYsTEM Peweł lrzmański

26 _

6M Radom ul. Słowackiego 3Ż411

na podstawie art.24 u$.2 pkt.4 Ustawy z ónia 29 Ęcznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z2ol0 r. Nr l l3,poz.759 zwźr'. zrrr.) w zwiągku zrozdńałem VI,

VIĄ

)(I specyfikacji istotnych warunków zamÓwienia.

W celu wykazania braku podsaw do wykluczenia z po$ępowania o udzielenie zamówienia,
o których mowa w art.24 ust.1 ustawy' Wykonawca do zJożonej oferty w dniu 12.a5.2oll r.
nie dołączyłnastępująpych dokurnentów:

łktualny odpis z właściwegorejestru, jeżeli odrębne przepisy lYymagająYrpisu do rejestru,
w celu wykazaniu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.l pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniejnż6miesięry prdupływem terminu sHadania ofert,
a w stosunku do osób fizvcznvch oświadczenie w zakresic art24 ustl pkt 2 ustawv:
-Ałtualne zaśitadcz.eniewłaściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniern podatków lub zaświadczenie, żevzyskałprzewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoźerriena rdy zalęgbch platnościlub wstrrymanie
w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wcześniej ntz 3 miesiące
przd upływem terminu składania ofert.
-dokument, z którego wynika upowazrrienie wykonawry do podpisania oferty lub
pełnomocnictwo do
, o ile ofertę sHada pełnomocnik.

-

repreaentowania

W zakresie potwierdzenie, że ofenowane dostawy, usfugi lub roboĘ budowlane
odpowiadają określonymwymagrniom należełoprrrd,loĘć. :
inne dokumenty _ ZamavńĄący , żądal. od Wykonawńw składających ofertę poświadczonych
za zgodność z oryginałem kserokopii atestów i ceĄńkatow o lrtórych mowa była w załącznitku
nr l do sIwZ _ szczegołowy opis przedmiotu zamówienia.
Kaźdy dokument składający się na ofeńę sponądz,ony w innym jęryku niż język polski
winien być. złożanywraz z tłumagenicm na ięzryk polsĘ poświadczonym przzez
Wykonawcę.
Zgodnie zart.Ż6ust.3 ustawy Pzp' Zamawiajągy w dniu 17 maja}allr.wenłał firmę
F[JLL MEDIA sYsTEM Paweł Inmański Ż6 _ 6a4 Redom ul. Słowackiego 32411,
która w określonymterminie nie złoĘławymąganycłlprzezzamawiającego oświadczeń,
dokumentów, o których mowa w art.25 ust.l i pełnomocnictw do uzupełnienia .
Wykonawca tj. Firma tr.UII MEDIA sYsTEM Paweł Irzmłński 26 _ 6a4 Radom ul.
Słowackięo 3Ż4lt' naweawanieZamavitaj.Bego ruezłoĘłwlwoświadc.reń,dokumentów.
w związku zpowyższym Zamawiający zmuszony jest wykluczyć firmę : FtiLL MEDIA
sYsTEM Pawel Izmański 26_604 Redom uL Słoweckiego 324ll zudaału w postępowaniu.
Wykonawca zostd wykluczony zudńałv w postępowaniu na podstawie art.74 ust.2 pkt. 4
ustawy p.z.p. * nie wykazał spełnieniawarunkówudzidu w postępowaniu.
Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego z udziafu w postępowaniu uznaje się za odrzuconą
na podstawie art.24 ust.4 ustawy p.z.p.
Z.Działając na podstawie art.93 ust.3 pkt.2 Ustawy zdlna?9 styeznla 2004 roku Prawo
zamowień publicznych ( Dz U. z2;01O r. Nr l l3,paz.759 zpoźxl.arl.) Zamawiający
zawiadamia o unieważnia postępowanie w części2 t|a,,,Dostawę i montaz 10
zestawów tablic interakĄnnrnych oraz innych ułządzeń ,'
U zas adnie nie foHy c zne :
Cąść2_ cena najkorzystniejszej oferty przewyżlsz.a kwotg lcórązamawiający zamierza
przęzracryć na sfinansowanie zamówienia .
Uzgsadnienie prmne:
W zwipku zpowyżsrym na podstawie art.93 ust.l pkt.4 Ustałvy zdrua29 styczrua}}}4
roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. zŻala r. Nr l13,paz.759 zpńźn. zrn.)
Zamawiający unieważnia pstępuwanie o udzieIenie rumowienia jeżeli: ceła
najkorzystniejszej oferty lub oferta zrcjmższącenąprzewyzsza kwotę ,hórązamawiający
zamieva" prueztnaczyć na sfinansowanie zamÓwienia.

Zgodnie zpowyższym czynnościZamawiającego nalezy uznać za w pełni uzasadnione.

W dniu 20.05.2011 r. zanrńeszczono zawiadomienie.
- na stronie internetowej :,tt:ir'r.. i:jil,g{tJ:i1 il.l
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

