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Wszyscy Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy:  „Realizacja Usługi alternatywnej na świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w projekcie Ogólnopolska Sieć 
Edukacyjna” 
Części nr 1 – 149

znak postępowania: DZiZ.2131.2.2020.376.AMK[OSE2020]

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

W ZAKRESIE CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR:
5, 13, 14, 15, 40, 52, 53, 55, 61, 62, 85, 94, 96, 106, 107, 112, 115, 119, 121

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy działając jako Zamawiający informuje o wyniku przedmiotowego 
postępowania.

I. Wykonawcy wykluczeni w zakresie Części wskazanych w tytule pisma. 

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy w zakresie Części zamówienia wskazanych powyżej.

II. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone w zakresie Części wskazanych w tytule pisma.

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty żadnego Wykonawcy w zakresie Części zamówienia wskazanych powyżej. 

III. Unieważnienie postępowania w zakresie Części wskazanych w tytule pisma.

Zgodnie z Rozdziałem XV pkt 3 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania w ramach Części zamówienia 
wskazanych powyżej.
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Uzasadnienie:
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowania w Częściach zamówienia wskazanych powyżej na podstawie Rozdziału XV pkt 1 ppkt 2 Zapytania 
ofertowego tj.: „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

W ramach przedmiotowego postępowania, Zamawiający oszacował i przeznaczył na realizację każdej z Części zamówienia budżet w wysokości 8 400,00 zł 
netto (10 332,00 zł brutto) tj. 6 000 zł netto za opłatę instalacyjną oraz 200,00 zł netto miesięcznie za opłatę abonamentową. 

Najniższa cena oferty złożonej w Częściach zamówienia wskazanych powyżej przekracza kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 
W związku z powyższym zachodzi przesłanka uzasadniająca unieważnienie postepowania w Częściach zamówienia wskazanych powyżej na podstawie 
Rozdziału XV pkt 1 ppkt 2 Zapytania ofertowego.
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