Warszawa, dnia 10 grudnia 2020 r.
Nr pisma: NP-CS-4210-01/2020/JRP-1522-230

Do Oferentów
Strona Zamawiającego www.imgw.pl
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Dostawa sprzętu
biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia w ramach projektu POPDOW
(komputery)” z podziałem na 3 części / „Personal Productivity and Office Equipment –
Part 1” Divided into three lots, (nr kontrktu: OVFMP 4A.4.3a)

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania w części nr 1.
Zamawiający informuje, że w postępowaniu pn.: „Dostawa sprzętu biurowego do
indywidualnego miejsca przeznaczenia w ramach projektu POPDOW (komputery)” z podziałem
na 3 części / „Personal Productivity and Office Equipment – Part 1” Divided into three lots”
(Kontrakt: OVFMP 4A.4.3a) w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły,
prowadzonego zgodnie ze standardami Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju dla
Międzynarodowego Przetargu Nieograniczonego (International Competitive Bidding – ICB) nie
została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
W części nr 1 niniejszego postępowania zostały złożone dwie oferty:
Lp.

Nazwa Oferenta

1.

KONSORCJUM FIRM:
IMMITIS Sp. z o.o. - lider konsorcjum,
MBA System Sp. z o.o. - partner konsorcjum

2.

KONSORCJUM FIRM:
Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. – lider konsorcjum,
STATIM INTEGRATOR Sp. z o.o, Sp. k. - członek konsorcjum

Oferta złożona przez Oferenta: Konsorcjum Firm: IMMITIS Sp. z o.o. - lider konsorcjum, MBA System
Sp. z o.o. – partner konsorcjum nie spełnia w podstawowym zakresie wymagań przewidzianych w
Dokumentach Przetargowych tj. wymagań technicznych, które w sposób szczegółowy opisane zostały
w Raporcie z oceny ofert. Zamawiający w oparciu o punkt 29.4 IdO odrzuca niniejszą ofertę
w części nr 1 zamówienia.
Oferta złożona przez Oferenta: Konsorcjum Firm: Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o.
– lider konsorcjum, STATIM INTEGRATOR Sp. z o.o, Sp. komandytowa - członek konsorcjum nie
spełnia w podstawowym zakresie wymagań przewidzianych w Dokumentach Przetargowych tj.
wymagań technicznych, które w sposób szczegółowy opisane zostały w Raporcie z oceny ofert.
Zamawiający w oparciu o punkt 29.4 IdO odrzuca niniejszą ofertę w części nr 1 zamówienia.
Mając na uwadze powyższe, jak również zapisy INSTRUKCJI BANKU ŚWIATOWEGO, pkt
2.61 Odrzucenie wszystkich ofert, w którym mowa, że „Dokumenty przetargowe zazwyczaj zawierają
zastrzeżenie, że Pożyczkobiorca może odrzucić wszystkie oferty. Odrzucenie wszystkich ofert jest
uzasadnione w przypadku, jeśli brak jest efektywnej konkurencji lub gdy wszystkie oferty
w zasadniczy sposób nie spełniają wymagań dokumentów przetargowych, bądź też żaden
oferent nie spełnia określonych kryteriów kwalifikacyjnych, lub gdy cena ofertowa zwycięskiej
oferty ocenionej jako najniższa jest znacznie wyższa niż aktualne szacunki kosztów określone przez
Pożyczkobiorcę lub niż dostępny budżet. (…).”, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie
w części nr 1 .
Zamawiający informuje również, iż zamierza powtórzyć niniejsze postępowanie dla części nr 1
w celu wyboru Dostawcy.
Każdy Oferent, który chciałby ustalić, na jakiej podstawie jego oferta została odrzucona, powinien
zwrócić się z prośbą o wyjaśnienia do Zamawiającego.
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