Kętrzyn, 2021.05.26
SO.271.14.2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Gmina Miejska Kętrzyn , 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o
unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu pn.
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w
Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” w zakresie części II Dostawa
nagłośnienia i oświetlenia scenicznego do Muzeum im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt. 3) oraz art. 255 pkt.2) ustawy Pzp
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego
z uwagi, na to, że :
1.oferta Przedsiębiorstwa Handlowego ”MAGNUS” Piotr Filipowicz, ul.
Piłsudskiego 53, 22-400 Zamość został odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1
pkt 5) ustawy PZP z uwagi na fakt, iż treść oferty jest niezgodna z warunkami
zamówienia, ponieważ w dedykowanym formularzu ofertowym załącznik 1b do SWZ
w pozycjach:
- 1.5 (statywy kolumnowe) Zamawiający wymagał podania ceny 4 sztuk,
Wykonawca podał ceny sztuk 2
- 1.22 (nadajnik) Wykonawca nie podał ceny
- 1.23 (odbiornik) brak ceny
- 1.30 (zaślepki) błąd rachunkowy
- 2.1 ( dimmer) brak nazwy producenta
- 2.2 ( reflektory) brak nazwy producenta
1.2. oferta KAM-iMusik Media Jarosław Igielski, ul.Dmowskiego 1c, Łomża
18-405, została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP z uwagi
na fakt, iż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia, ponieważ w
dedykowanym formularzu cenowym załącznik 1b do SWZ w pozycjach:

- 1.5 (statywy kolumnowe) Zamawiający wymagał podania ceny 4 sztuk,
Wykonawca podał ceny sztuk 2
- 1.21 (mikrofony bezprzewodowe) brak ceny i nazwy producenta i oferowanego
modelu
- 1.22 (nadajnik) błąd ceny
- 1.23 (odbiornik) błąd ceny
Obie oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do oferty z
najkorzystniejszą ceną
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