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Informacja o unieważnieniu postępowania 
Część 2,3,

dot.   postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 2) pod nazwą:  Dostawa sprzętu komputerowego i kart
graficznych dla potrzeb realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Eu-
ropejskiej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

Część 2: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb realizacji projektu współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zawody przyszłości II”,
Część 3: Dostawa pozostałego sprzętu komputerowego dla potrzeb realizacji projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zawody przyszłości II”. 

Zamawiający  Gmina  Miasto  Płock  na  podstawie  art.  255  pkt  2)  ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
ze zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie dla części 2,3 – wszystkie ofer-
ty podlegały odrzuceniu.

1) USERX Radosław Drozdowski, ul Targowa 12A, 09-400 Płock
Część 2
cena oferowana za całość zamówienia:34.118,07 zł brutto
termin dostawy: do 30 dni kalendarzowych
Gwarancja na monitory: przedłużona o 0
Oferta odrzucona. 
Część 3
cena  oferowana  za  całość  zamówienia:  26.070,20  (omyłka  rachunkowa26.070,24)  zł
brutto, termin dostawy: 14 dni
Gwarancja na routery bezprzewodowe i swiche – przełączniki zarządzalne: przedłużona o 0
Oferta odrzucona. 



2) Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie
Część 2
cena oferowana za całość zamówienia:34.522,80 zł brutto
termin dostawy: 14 dni 
Gwarancja na monitory: przedłużona o 2 lata
Oferta odrzucona. 
Część 3
cena oferowana za całość zamówienia: 42.831,84 zł brutto
termin dostawy: 14 dni
Gwarancja na routery bezprzewodowe i swiche – przełączniki zarządzalne: przedłużona o 2
lata
Oferta odrzucona. 

3) MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno
Część 2
cena oferowana za całość zamówienia: 30.502,56 zł brutto
termin dostawy: 14 dni 
Gwarancja na monitory: przedłużona o 2 lata
Oferta odrzucona.

     Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska

Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych 
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