Suwałki, dnia 26.04.2013r.

Wszyscy wykonawcy,
strona internetowa zamawiającego,
tablica ogłoszeń

Informacja o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający unieważnia całe postępowanie pn. „Dostawa sprzętu multimedialnego
do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Suwałkach” w ramach projektu „Poprawa
oferty edukacyjno – kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i
wyposażenie” współfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Priorytet XI – Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 – Infrastruktura Szkolnictwa
Artystycznego na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert niżej wymienionych wykonawców:
1. „MM MARKET” Małgorzata Małecka, 03-180 Warszawa, ul. K. Szałasa 17 –
wykonawca po mimo wezwania do złożenia zaproponowanych modeli i typów
zaproponowanych urządzeń nie przekazał informacji. Zamawiający nie jest w stanie
stwierdzić jakie typu i modele zaproponował wykonawca w swojej ofercie – art. 89
ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
2. ACTIWA ul. Grabieniec 18 lok. 49, 91-149 Łódź Filia 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki
103 lok 7 - wykonawca po mimo wezwania do złożenia zaproponowanych modeli i
typów zaproponowanych urządzeń nie przekazał informacji. Zamawiający nie jest w
stanie stwierdzić jakie typu i modele zaproponował wykonawca w swojej ofercie – art.
89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.
3. Matcom Marcin Sebastian Ziółek, 12-100 Szczytno ul. Fryderyka Leyka 45/14 – w
swojej ofercie wykonawca zamiast:
monitora 300 cd/m2 zaproponował monitor 250 cd/m2 ,
oraz zaproponował 3 routery ADSL i 1 DSL zamiast 4 routerów DSL

art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
4. PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29 C – w swojej
ofercie wykonawca zamiast:
- procesora z cache L3-6MB do komputerów do pracowni informatycznej
zaproponował procesor z cache L3-3MB
- brak informacji o UPS’ie i szynach do serwera
- brak informacji o statywach do ekranów projekcyjnych
art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
5. ProAUDIO – AVT Sp. z. o.o. 54-530 Wrocław, ul. Graniczna 89A – w swojej ofercie
wykonawca zaproponował:
- rzutniki bez gniazd: s-video, chinch - video, brak informacji o etui;
- tablice interaktywne w technologii elektromagnetycznej zamiast w podczerwieni;
- odtwarzacz DVD, który nie odtwarza Divx;
- brak informacji o statywach do ekranów projekcyjnych;
- urządzenie wielofunkcyjne laserowe zamiast urządzenia wielofunkcyjnego
atramentowego;
- brak specyfikacji serwera, dysku sieciowego oraz routerów
art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
6. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A ul. Graniczna 46 93-428 Łódź – w swojej ofercie
wykonawca zaproponował:
- laptopy z baterią 2950 mAh zamiast laptopów z baterią 5200 mAh,
- odtwarzacze DVD, które nie odtwarzają WMV, VCD, SVCD, AAC,
- kamerę cyfrową bez lampy video,
- pamięć USB z prędkością zapisu 20 MB/s zamiast z prędkością 70 MB/s,
- komputer PC do zarządzania siecią bez kontrolera RAID,
- drukarkę bez skanera,
- monitory o jasności 250 cd/m2 zamiast monitorów o jasności 300 cd/m2,
- serwer obsługujący max 3GB pamięci RAM zamiast serwera obsługującego 32 GB
pamięci RAM,
- brak informacji o dysku sieciowym
art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji.

