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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

Dotyczy postępowania pn.: 

„Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 

(znak postępowania: DA.2710.3.2020). 

 

Miasto Rybnik - Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku informuje o wyniku 

postępowania przetargowego dla przetargu jw.  

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych („Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli […] cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 

że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”). W szczególności 

cena oferty najkorzystniejszej wynosi 36 235,80 zł, podczas gdy kwota przeznaczona 

na sfinansowanie zamówienia wynosi 28 000,00 zł i nie została przez Zamawiającego zwiększona. 

Zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją: 
 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Cena brutto [zł] / liczba 
punktów 

Okres gwarancji  
w miesiącach / liczba 

punktów 

Łączna liczba 
punktów 

1 
ICOD.pl Sp. z o.o.  

ul. Grażyńskiego 51 
43-300 Bielsko-Biała 

40 516,20 0,00 60 40,00 40,00 

2020-30190 

 



 
 

2 

BIT- Technologies  
P. Tomczyk, D. Biernat, 

M. Permus Sp.J.  
ul. Połomińska 16  
40-585 Katowice 

36 235,80 60,00 36 0,00 60,00 

3 

AT Computers s.c. 
Jakub Mroczkowski, 

Bartłomiej Mroczkowski  
ul. Kostrzewskiego 16  
62-010 Pobiedziska 

29 999,70 
oferta 

odrzucona 
48 

oferta 
odrzucona 

oferta odrzucona 

4 
VIDA Andrzej Tarasek  
ul. Gałczyńskiego 18  

40-587 Katowice 
30 627,00 

oferta 
odrzucona 

36 
oferta 

odrzucona 
oferta odrzucona 

 
Wskazania oferty najkorzystniejszej Zamawiający dokonał zgodnie z zasadami 

zawartymi w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia – na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w tej 

specyfikacji wskazano ofertę nr 2, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia (tj. której przyznano największą liczbę 

punktów). Jednak biorąc pod uwagę cenę tej oferty Zamawiający dokonał unieważnienia 

postępowania, jak wyżej podano. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


