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Warszawa, 2019-08-27

WZP.270.137.2019
2019-17359

Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Wykonanie i dostawa do
siedziby Zamawiającego kalendarzy na rok 2020 zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego
projektami graficznymi.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU Z DNIA 2019-08-07 ORAZ O PONOWNYM

 WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie § 15 pkt 15 załącznika do Zarządzenia Nr 2/2018 Dyrektora Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia z dnia 2018-02-14 oraz nr 39/2018 z dnia 2018-11-19 w sprawie
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia, Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
znak sprawy: WZP.270.137.2019 unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie:
W dniu 2019-08-07 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: ART-X Sp.
z o.o. za cenę 18 390,00 brutto za całość przedmiotu zamówienia.
W dniu 2019-08-21 Wykonawca ART-X Sp. z o.o. złożył oświadczenie, że ze względu na brak
możliwości zrealizowania zamówienia w terminie ustalonym w umowie, Wykonawca nie może
podpisać umowy w przedmiotowym postępowaniu.
W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający postanowił unieważnić czynność wyboru
najkorzystniejszej oferty, a następnie dokonując ponownej oceny ofert, wybrać jako najkorzystniejszą
ofertę innego Wykonawcy.
W wyniku ponownej oceny ofert, Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejsza została wybrana
oferta nr 4 Wykonawcy: ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin za cenę
26 755,00 zł brutto.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta spełnia wymogi formalne
określone w Zapytaniu ofertowym.
Na podstawie pkt 23 Zapytania ofertowego, Zamawiający informuje, iż umowa na Wykonanie
i dostawa do siedziby Zamawiającego kalendarzy na rok 2020 zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiającego projektami graficznymi zostanie zawarta w terminie do dnia 2019-09-06.
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