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Łódź, dnia 20 kwietnia 2021 r. 

 

Zamawiający:  

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi 

ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowanie  na dostawę sprzętu fotograficznego, kalandra i prasy transferowej  

               do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu  

               nr RPLD.11.03.01-10-0014/19  pn. „Nowoczesna Perspektywa”, współfinansowanego  

               ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

               Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 

               „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, 

               Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe (Nr sprawy: ZSPM/1/D/2021) 

               - Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty –  dot. części I zamówienia 

               - Informacja o unieważnieniu postępowania – dot. części II zamówienia 

 

          

Z uwagi na fakt, że Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

na części: I i II zamówienia uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

(dot. części I i II zamówienia), Zamawiający na podstawie art. 263 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) dokonał 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców.  

W wyniku wykonania powyższych czynności:  

Część I zamówienia: 

- dostawa sprzętu fotograficznego: 
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Zamawiający dokonał wyboru niżej wymienionej oferty jako oferty najkorzystniejszej: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) 

 i adres wykonawcy 

Kryteria wyboru 

najkorzystniejszej oferty 

Liczba punktów 

w kryteriach oceny ofert 

Cena Okres gwarancji Cena 
Okres 

gwarancji 
Łącznie 

 

2 

 

13p Sp. z o.o. 

ul. Miedzyleska 2-4 

50-514 Wrocław 

 

 

203 306,70 zł 

 

2 lata (minimalny 

okres gwarancji) 

plus 24 miesiące 

(okres dodatkowej 

gwarancji) 

 

60,00 pkt 

 

40,00 pkt 

 

 

100,00 pkt 

 

 

    uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 - Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera 

najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach 

zamówienia. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu  

i w specyfikacji warunków zamówienia kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są: 

łączna cena ofertowa brutto oraz okres dodatkowej gwarancji jakości. 

   uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 - Wybrana oferta jest jedyną ofertą pozostałą w postępowaniu. W związku z powyższym 

uzyskała najwyższą ilość punktów, została złożona przez Wykonawcę, który wykazał brak 

podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i specyfikacją 

warunków zamówienia. 

Część II zamówienia: 

- dostawa kalandra i prasy transferowej: 

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 

uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: 

 - Zgodnie z art. 255 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263. 
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uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: 

 - Z uwagi na fakt, że Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  

na część II zamówienia uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

a oferta tego Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na część II 

zamówienia, Zamawiający zobowiązany był unieważnić niniejsze postępowanie w tej 

części zamówienia.  

 

 

 

 


