
Urząd Miasta i Gminy               Pasym, dnia 21 sierpnia 2018 r. 

w Pasymiu 

ul. Rynek 8 

12-130 Pasym                       

  

 

         

         WYKONAWCY 
      

 

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego 

 oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 599900-N-2018; data zamieszczenia: 

06.08.2018 r. 

 

 Burmistrz Miasta Pasym informuje o unieważnieniu przetargu nieograniczonego: 

„Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów 

dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów 

informacji przestrzennej z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach 

projektu pn. „Informatyzacja gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, 

Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-

usług publicznych” w części II – Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego. 

 

UZASADNIENIE 

 Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579), postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego podlega unieważnieniu w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty lub 

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej. 

 W dniu 20.08.2018 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach przedmiotowego 

postępowania, w którym wzięło udział 2 wykonawców (jeden Wykonawca złożył ofertę na 

część I zamówienia, także jeden Wykonawca złożył ofertę na część II zamówienia). 

Zamawiający poinformował Wykonawców, którzy przystąpili do przetargu, że na realizację 

ww. zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 750 300,00 zł, w tym na część I 

kwotę 637 140,00 zł a na część II kwotę 113 160,00 zł. Cena ofertowa zaproponowana 

przez Wykonawcę, który złożył ofertę na część II zamówienia wynosi 162 489, 77 zł brutto 

i przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył w swoim budżecie na realizację 

przedmiotu zamówienia w części II, dlatego unieważnia postępowanie w części II 

zamówienia. 

   

Komisja Przetargowa stwierdziła, co następuje: 



 

Liczba ofert złożonych w ramach części II: 1. 

Liczba ofert odrzuconych w ramach części II : 0. 

Liczba Wykonawców wykluczonych w ramach części II : 0. 

Najkorzystniejszą ofertę w ramach części II złożył Wykonawca: 
 

 

DECSOFT S.A. 

Al. Jerozolimskie 179 

Bud. Blue Office I, p+2 

02-222 Warszawa 

Cena oferowana: 162 489,77 zł brutto 

Liczba punktów w kryterium „cena ofertowa brutto”: 60,00 

Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”: 40,00 

Łączna liczba punktów: 100,00 

 

     

          BURMISTRZ MIASTA PASYM 

 

                  /-/ Cezary Łachmański 


