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ZAWIADOMIENIE 

o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń. 
 
Zamówienie częściowe nr 1 – „Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach 
programu - Granty PPGR” 
 

 Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że unieważnia przeprowadzoną czynność 

wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonaną w dniu 03.01.2023 r. oraz zawiadamia, że powtórzy czynność 

badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zamówienia częściowego nr 1 – 

„Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach programu - Granty PPGR”. 

 

Uzasadnienie: 

Po dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 03 stycznia 2023 r. Zamawiający powziął 

wątpliwości co do oferowanego przez Wykonawców oprogramowania.  

 

Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.  

 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz 

zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert. 

 

           Z poważaniem 
 
z up. PREZYDENTA MIASTA 
                     /-/ 
       Małgorzata Domagała 
   Zastępca Prezydenta Miasta 

 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach: 

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020, 

Oś 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, poddziałanie 9.3.2 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp.  

- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”- współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU 

Działanie, 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

- „Pokolenie płatków śniegu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Nowoczesna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym Działania 8.2. Wyrównywanie 

dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości 

kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski.  


