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Unieważnienie zapytania cenowe z dnia 17lipca 2014 Znakl'041.2f .f0I4

Dotyczy: zaprasfa do złożenia o1.eń naI petnienie funkcji Koordynatora Projektu
dla projektu pn. ,,Podlączeni-Niełyk|uczeni. Dzia|anie przeciw wYk|uczeniu

ryfrowemu'' współ|rnanso\ł'anego przcz Unię Europejską w ramach Eulopejskiego Funcluszu

Rozrł'oju Regionalnego. Programu operac1'jnego Innowac1'jna Gospodarka, Działanie 8'3:

Przeciwdziałanie uTkluczeniu cyfrolvemu _ eInc]usion.

Zamawiający : Gmina Dąbrowice ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice

Uzasadnienie:

w |oku badania i oceny ofeń zapJtania cenowego Zamar,viający powziął rt'ątplirtości co do

prawidlowości oi.eń. W zapytaniu cenorł'1m złożono 3 ofeńy' z czego kazda ofeńa wzbudziła

wątpliu'ości'

Pierlv.za olęna posiada nJ.'epujące braki

. ofeńa złożona na fłym formularzu.

-blak dokumentacji potrvierdzającej w1'kształcenie wyższe.

- brak pieczęci na podpisie oferenta,

- brak pelnomocnictw uporł'ażiających do składanja ofer1'

. brak dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia przy realizacji przynajnrniej

d\ł'óch proj ektów współfinansowanych ze śIodków zew1lętlznych. w t}m przynajmniej 1-go
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potlvierdzającego zarządzanie plojektem' któIego ce]em było wykonanie sieci

szerokopasmorvej \Ą' technologii LTE.

. brak dokumentów potwierdzających posiadanie dośrviadczenia z zakresu zamórtłen

publicznycl'i

Druga oferta Za\łiera następuj ące wątpli\,voŚclI

- raŹąco niska cena. Zamawiający porł''ziął wątplilvości co do prarvidłorvości skalku]orł.ania

e]enlentów cen'v oferty. odbiega ona bol'iem rt' sposób rażący od k$'oty jaką usta]ił

Zamawiający oraz od pozostałych ol.eń. Zamarviający rr'yliczył. iż kwota podana z ofercie nie
\łystarczy na pokrycie kosztów usługi oferenta związanych z obsługąproponowanej usługi

i istnieje uzasadniona wątpli\łość. że obowiązki oferenta \łynikające z zapyania oenowego

nie będą lzete1nie r\}.konane.

Trzecia o|eńa zawiera następujące braki:

- olćna zrozona na ', Ii nl |ornulerzLl.

. brak pieczęci na podpisię ofelenta,

' brak pełnonocnictw uporł'azniającycl] do składania ofeń,

. brak dokumęntóW potrt.ierdzających dośrviadczenie u' 1 proiekcie z technologii LTE.

- rażąco niska cena' Zamawiający porł,ziął wątpli\\'ości co do prawidłowości skalkulowania

elementów ceny ofeńy. odbiega ona bort.iem rv sposób razący od kwoq/ jaką ustalił

Zamawiający oraz od pozostałych ofelt. Zamawiający wyliczył' iz kwota podana z ofercie nie
wystalczy na pokycie kosztów usługi oferenta związanych f obsługąproponowanej ofefi)
i istnieje uzasadniona rrątpliwość, że obowiązki o|erenta Wynikającę z zapytania cęnowego

nie będą rzetelnie Wykonane' ,1- 'il.r 'l

Procedura ponownego wyboru zostanie niezwłocznie rł'znowiona.
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