
Tarnów, dnia 06.05.2022 r. 
Zamawiający: 
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie 
ul. Mickiewicza 8 
33-100 Tarnów 

 

Informacja o odrzuceniu ofert w części 2 
oraz o unieważnieniu postępowania w części 2 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. poz. 2021 poz. 1129 z późn, zm.) zwana dalej: ustawa Pzp, na Dostawę urządzeń 
komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz akcesoriów dla ANS w Tarnowie. 
Numer referencyjny: K-dzpz/382-3/2022 
Identyfikator postępowania: 5b553544-fd30-4762-beea-f38ecfc26e71 
 

Zamawiający na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 7 ust. 29 ustawy Pzp odrzuca 
ofertę nr 3: PHU BMS Sp. J. Z.Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn w części 2-Laptop 2 
Uzasadnienie prawne: 
Oferta  podlega  odrzuceniu  na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 7 ust. 29 ustawy Pzp. 
Zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna 
z warunkami zamówienia. Zgodnie z art. 7 ust. 29 ustawy Pzp, przez warunki zamówienia należy 
rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające 
w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, 
kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  
Uzasadnienie faktyczne: 
Zgodnie z zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia – część 2-Laptop 2, w poz. 3 Mysz, 
wymagano m.in. połączenia z komputerem: przewodowo USB. Zaoferowana mysz komputerowa 
Activejet AMY-313 jest myszą bezprzewodową, co potwierdzają złożone przedmiotowe środki 
dowodowe oraz informacje zawarte na stronie producenta sprzętu. W związku z powyższym, oferta 
jest niezgodna z warunkami zamówienia i podlega odrzuceniu na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5). 
 
Działając zgodnie z art. 260 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż unieważnia przedmiotowe 
postępowanie w części 2-Laptop 2, na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie prawne: 
Art. 255 pkt 2) ustawy Pzp: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 
wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały 
odrzuceniu.  
Uzasadnienie faktyczne: 
W części 2 postępowania została złożona jedna oferta, która została odrzucona. 
 

dr hab. Małgorzata Kołpa 

Rektor ANS w Tarnowie 

 
Otrzymują: 
1x PHU BMS Sp. J. Z. Bielecki 
1x strona internetowa prowadzonego postępowania 
1x aa 


