
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa
tel.: +48 22 490 29 02

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. 
Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html 

Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, tel.: +48 22 490 29 02,  info@tdt.gov.pl, www.tdt.gov.pl, 
NIP: 526-25-19-220, REGON: 017231686

Warszawa, dn. 18.08.2021 r. 

Wykonawcy 
Nr postępowania ZP 15/2021

Znak sprawy: 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa komputerów, sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, Nr referencyjny postępowania ZP 15/2021 Część  VI Sprzęt sieciowy 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Transportowy Dozór Techniczny, jako Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej 
dalej „ustawa Pzp” informuje wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania w zakresie części 
Część  VI Sprzęt sieciowy. Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 ust. 3 ustawy Pzp 
ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu złożono dwie oferty:

Nr 
oferty

Nazwa lub imię i nazwisko, siedziba lub miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsce 
zamieszkania Wykonawcy

Cena zawarta w ofercie
(zł brutto)

Gwarancja
w miesiącach

7 4Prime Sp. z o.o.  Warszawa 169 421,43 24

9 MBA SYSTEM Sp. z o.o.   Warszawa 271 699,62 24

Oferta Wykonawcy 4Prime Sp. z o.o. Warszawa została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy 
Pzp ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Cena oferty złożonej przez Wykonawcę MBA SYSTEM Sp. z o.o.  Warszawa (271 699,62 zł) przekracza kwotę, 
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (247 230,00 zł).

W związku z powyższym Zamawiający postanawia jak w sentencji. 
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