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Nazwa i adres Zamawiającego:
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15-099 Białystok
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INFORMACJA O COFNIĘCIU DECYZJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NR 1/TDE/2017
Białystok, dnia 14 lipiec 2017 r.

Fundacja OKNO NA WSCHÓD jako Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie udzielania zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym
dostawy laptopów z oprogramowaniem oraz wyposażenia infrastruktury sieciowej WiFi wraz z
instalacją, montażem, podłączeniem i konfiguracją w Zespole Szkół w Brańsku, prowadzonym w
związku z realizacją projektu „TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości
oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”, współfinansowanym przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, działając zgodnie z przepisami „Wytyczne w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zatwierdzonego
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 10 kwietnia 2015 r. z uwzględnieniem zapisów
ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), w wyniku postępowania weryfikującego parametry
techniczne poszczególnych składników zamówienia złożonej oferty, postanawia cofnąć wybór
oferty firmy STS Elektronik Optimus SA Partner Stanisław Sakowicz z dnia 10.08.2017 r. jako
najkorzystniejszej oferty i dokonuje jej odrzucenia z powodu niespełnienia kryteriów
technicznych zaoferowanego sprzętu, co skutkuje unieważnieniem całego postępowania ze
względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.
W związku z nieprawidłowościami w ofercie wybranej jako najkorzystniejsza, Zamawiający
postanowił cofnąć Oferentowi: STS Elektronik Optimus SA Partner Stanisław Sakowicz decyzję o
wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, ponieważ w złożonej ofercie dopatrzono się istotnych
uchybień w zakresie wymaganych minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia opisanych w
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego), w
szczególności dotyczącym laptopów ASUS F541NA-GQ215T (przedmiot zamówienia nr 1), które nie
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spełniały oczekiwanych parametrów technicznych dotyczących procesora, pamięci RAM, karty
pamięci, liczby baterii oraz systemu operacyjnego preinstalowanego w laptopie. Mianowicie:
- wymagano procesora osiągającego 3100 punktów w teście Passmark - CPU Mark. Procesor Intel
Pentium N4200 w laptopie ASUS F541NA-GQ215T osiąga wynik tylko 2042 punktów;
- wymagano pamięci w standardzie DDR4, natomiast laptop ASUS F541NA-GQ215T posiada
pamięć DDR3 (standard o niższej częstotliwości niż DDR4);
- wymagano zintegrowanej karty sieciowej Gigabit Ethernet RJ 45. Laptop ASUS F541NA-GQ215T
posiada zaledwie kartę sieciową Fast Ethernet (10/100 Base T);
- wymagano w laptopie baterii posiadającej 4 komory. Laptop ASUS F541NA-GQ215T posiada
baterię 3-komorową;
- wymagano systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Pro PL 64-bit. Laptop ASUS F541NAGQ215T posiada fabrycznie preinstalowany system Windows 10 Home 64-bit.
Tym samym postanowiono unieważnić prowadzone postępowanie nr 1/TDE/2017 i uznać
je jako nierozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria postępowania.

Beata Grygorczuk
Kierownik Projektu
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