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Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego,
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną
dalej „ustawą”, pn.: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn.: „Zintegrowany Program
Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”; część nr 1, pn.: Zakup 70 sztuk zestawów komputerowych wraz
z monitorem oraz część nr 2, pn.: Zakup 40 sztuk terminali wraz z monitorem.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a
ustawy (tj.: Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu
związania ofertą) w przedmiotowym postępowaniu, w części nr 1 i w części nr 2, dokonano odrzucenia:
1.
oferty nr 3, złożonej przez Wykonawcę: AB-online Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 16 lok. 302,
01-248 Warszawa
2.
oferty nr 8, złożonej przez Wykonawcę: CPU ZETO Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20,
58-500 Jelenia Góra
3.
oferty nr 12, złożonej przez Wykonawcę: MBA System Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 7,
03-231 Warszawa.
UZASADNIENIE
Zamawiający, w dniu 19.03.2020 r. zwrócił się z wnioskami do ww Wykonawców, o wyrażenie
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem ważności
wadium do dnia 30.04.2020 roku (odpowiednio do części nr 1 i części nr 2) wraz z jednoczesną informacją,
że jeżeli Wykonawca nie odpowie na wniosek Zamawiającego w terminie określonym we wniosku
(tj. do dnia 25.03.2020 r.) Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie wyraża zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą lub jeżeli w odpowiedzi na przedmiotowy wniosek Wykonawca nie wyrazi zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą; oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z przedmiotowego
postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy.

1.
2.

3.

Wykonawca:
AB-online Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 16 lok. 302, 01-248 Warszawa, nie odpowiedział na
wniosek Zamawiającego
CPU ZETO Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra, nie wyraził zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem terminu ważności
wadium
MBA System Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa, nie odpowiedział na wniosek
Zamawiającego.

W związku z powyższym należy stwierdzić o odrzuceniu ofert ww Wykonawców, jako w pełni
uzasadnione i stanowiące obowiązek Zamawiającego.
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