
 

Projekt pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie 

dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

   

Opole, dnia 10.08.2020 r. 

AG.272.8.2020.NM-Z  

ZAWIADOMIENIE 

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Powiat Opolski zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

„Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w 

pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 

okresie epidemii COVID-19” 

 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

 

W ww. postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty. 

 

Oferta nr 1 Wykonawcy Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o została przez Zamawiającego  

odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 jako oferta  nieodpowiadającą  

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Zawierała specyfikację komputera przenośnego typu laptop z procesorem niespełniającym wymogu 

stawianego procesorowi komputera przenośnego typu laptop przez Zamawiającego  

w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Wymogiem stawianym przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia było, by procesor 

oferowanego komputera przenośnego typu laptop pozwalał uzyskać wydajność nie mniej niż 5300 

punktów (według stanu na dzień otwarcia ofert) uzyskanych w teście Passmark CPU Mark, którego wyniki 

publikowane są na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w kolumnie “CPU Mark”. 

 

Oferowany przez Wykonawcy Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o komputer przenośny typu laptop  

HP 250 G7 wyspecyfikowany został z procesorem Intel Core I3-1005G1, a podana przez Wykonawcę  

w ofercie wydajność tego procesora wynosi 5257 punktów. 

 

Oferta nr 2 Wykonawcy Virtual Technologies IT Sp. z o.o. na kwotę 627 927,30 zł przewyższa kwotę, 

jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 616 450,00 zł. w ww. zadaniu. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 


