
 

 

Kielce, dnia 29.07.2022r. 

SR-II.272.1.11.2022 

 

Zamawiający: 

Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44  

25 – 211 Kielce 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA 

ORAZ 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn.: Rozbudowa 

istniejącej sieci teleinformatycznej oraz dostawa sprzętu komputerowego i licencji 

oprogramowania. 

 

I.  

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej jako ustawa Pzp – 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dokonał wyboru oferty 

najkorzystniejszej w Części 1 zamówienia, złożonej przez: 

ASCOMP S. A., ul. Christo Botewa 14, 30 – 798 Kraków. 

 

Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, którymi 

były zgodnie z zapisami określonymi w rozdz. XX SWZ: cena brutto – 60% oraz termin 

wdrożenia – 40%. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału           

w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. 

 

W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta dla Części 1 zamówienia. Oferta otrzymała 

następującą liczbę punktów: 

Nr oferty/nazwa Wykonawcy Cena brutto Punktacja Termin wdrożenia Punktacja Łączna punktacja 



  

Oferta nr 1 

ASCOMP S. A. 

ul. Christo Botewa 14 

30 – 798 Kraków 
698.975,25 zł 60,00% 

 

11 dni 

kalendarzowych 

 

40% 

 

100,00% 

Zgodnie z art. 308  ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w 

sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli                             

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono 

tylko jedną ofertę. 

 

II.  

Działając na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu 

przedmiotowego postępowania w Części 2 zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 08.07.2022r. Zamawiający opublikował przedmiotowe postępowanie. Ostateczny 

termin składania ofert upłynął w dniu 20.07.2022r. o godzinie 09:00. Termin otwarcia ofert 

został wyznaczony na godzinę 12:00. W tym terminie nie wpłynęła żadna oferta w Części 2 

zamówienia. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu, postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty. 

Mając powyższe na względzie, uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia 

postępowania w Części 2 zamówienia na powyższej podstawie prawnej. 

 

Starosta 

Mirosław Gębski 

 
 

 

 

 


