Warszawa, 29 listopada 2017 r.

BA-IV.272.32.2017

O

INFORMACJA
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
„Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 "Wdrożenie i popularyzacja
e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim
(WiPER)"
4. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W związku z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie
o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) poprawia w ofercie Wykonawcy pn. „Top Arts
Artur Jezierski” – oczywistą omyłkę rachunkową, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanej poprawki.
Zamawiający poprawia w załączniku nr 1 do umowy (formularz cenowy) - błędnie wyliczoną
przez Wykonawcę „wartość brutto w zł” dostawy (poz. 2 pn. Power Bank 4000 mAh), która powinna
być wynikiem iloczynu ilości oferowanego produktu i ceny brutto tj.: 500 x 23 860,77 =
11 930 385,00 zł oraz poprawia w ofercie cenę brutto.
W wyniku poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej oraz po uwzględnieniu konsekwencji
rachunkowych dokonanej poprawki, cena brutto oferty wynosi 11 930 877,00 zł (słownie: jedenaście
milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych) zamiast 24 352,77
zł. Zamawiający zwraca uwagę, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy a nie
ryczałtowy. W związku z powyższym Zamawiającemu nie wolno ingerować w ceny jednostkowe,
wskazane przez Wykonawcę w Formularzu oferty, będące podstawą kosztorysu.
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