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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 29 listopada 2021 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 16/2021     

D-ZP.26.16.2021  

 

OGŁOSZENIE 
 

 

Dotyczy: postępowania pn.: „ Dostawa urządzeń komputerowych:  

CZĘŚĆ I: Dostawa komputerów i laptopów, CZĘŚĆ II: Dostawa komputerów dotykowych”,  

prowadzonego w trybie podstawowym – na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 24 listopada 2021 r., do godz. 10:00 wpłynęły oferty: 

 

„Dostawa urządzeń komputerowych:  

CZĘŚĆ I: Dostawa komputerów i laptopów” 
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WYKONAWCA CENA NETTO  PLN                             CENA BRUTTO PLN               TERMIN DOSTAWY 

1 

IT Punkt Sp. z o.o. 

ul. Szyb Walenty 26 a 

41-700 Ruda Śląska 

128 000,00 157 440,00 30 dni 

2 

CEZAR Cezary Machnio                                           

i Piotr Gębka Sp. z o.o. 

ul. Wolność 8 lok. 4 

26-600 Radom 

185 500,00 228 165,00 30 dni 

 Ponadto na skrzynkę odbiorczą Teatru Narodowego na ePUAP wpłynęła oferta  

od Wykonawcy Atut Centrum Sp. z o.o., ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10/134, 02-972 Warszawa. 

Jednocześnie, oferta ta nie jest widoczna na miniportalu i próba jej deszyfrowania kończy się 

następującym komunikatem z miniPortalu: „Wybrany plik nie został przesłany przez ePuap”.  

Próba otwarcia tej oferty bezpośrednio pobranej z ePuap, kończy się komunikatem: 

„C:\Users\mpoluszczyk\Desktop\OFERTY 24.11\2_Atut\Teatr Narodowy 2021-11-24 Oferta 

Załącznik nr 5 do SWZ.zip Archiwum ma niewłaściwy format lub jest uszkodzone”. 

Zamawiający nie ma możliwości otworzenia i zapoznania się z niniejszą ofertą. 

 

CZĘŚĆ II: Dostawa komputerów dotykowych” 
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WYKONAWCA CENA NETTO  PLN                             CENA BRUTTO PLN               TERMIN DOSTAWY 

BRAK OFERT 
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Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

1) W dniu 24.11.2021 r. Teatr dokonał merytorycznej oceny merytorycznej oferty Wykonawcy IT 

Punkt Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 26a, 41-700 Ruda Śląska (oferta nr 1). Stwierdzono, że:  

„W Załączniku nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w pkt I Komputery – 28 

szt. Zamawiający specyfikował w pozycji Wymagania dodatkowe: Wbudowane porty minimum: 

Panel przedni: USB 3.2 Type C. Model komputera z badanej oferty nie posiada takiego portu.” 

 

2) W dniu 25.11.2021 r. Teatr wysłała pismo do Urzędu Zamówień Publicznych – do administratora 

miniPortalu – w celu ustalenia i wyjaśnienia przyczyn braku możliwości odszyfrowania i otwarcia 

oferty złożonej przez Wykonawcę Atut Centrum Sp. z o.o., ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10/134,  

02-972 Warszawa. W odpowiedzi zespół miniPortalu wyjaśnił, że Wykonawca składając swoją 

ofertę, błędnie wpisał identyfikator postępowania. Wykonawca Atut Centrum Sp. z o.o. użył 

identyfikatora postępowania: AAA54350-AC6E-4E6F-A7F1-237815319B17, natomiast poprawny 

identyfikator niniejszego postępowania to: 54350ac6-e8da-4e6f-a7f1-237815319b17.  

Poprawny identyfikator postępowania, którym zobowiązani byli posługiwać się Wykonawcy  

przy składaniu swoich ofert, został opublikowany zarówno w ogłoszeniu o niniejszym 

postępowaniu na stronie miniPortalu jak i w SWZ opublikowanej w ogłoszeniu o postępowaniu  

na stronie Zamawiającego. 

 

W związku z powyższym Teatr: 

1) odrzucił ofertę nr 1 – IT Punkt Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 26 a, 41-700 Ruda Śląska  

– odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.: „Zamawiający odrzuca 

ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.”  

Oferta nr 1 jest niezgodna z zapisami SWZ. 

2) odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę – Atut Centrum Sp. z o.o., ul. Ks. Prymasa  

A. Hlonda 10/134, 02-972 Warszawa – odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) 

ustawy Pzp.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana  

w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub 

przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez 

zamawiającego.” 

Teatr nie weryfikował poprawności oferty nr 2, złożonej przez Wykonawcę CEZAR Cezary 

Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom – ponieważ jej cena 

znacznie przewyższa kwotę, którą Teatr zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Teatr unieważnia postępowanie pn.: „Dostawa urządzeń komputerowych: CZĘŚĆ I: 

Dostawa komputerów i laptopów oraz CZĘŚĆ II: Dostawa komputerów dotykowych”  

– na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.: „Zamawiający unieważnia postępowanie  

o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą 

ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu 

najkorzystniejszej oferty”. 

Jednocześnie Teatr informuje, że w najbliższym czasie zostanie wszczęte kolejne 

postępowanie w przedmiotowej sprawie, o czym zostaną niezwłocznie zawiadomieni wszyscy 

Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu. 

 

Podpisała: 

        Marta Poluszczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. Przetargów Publicznych w TN 


