
Ogłoszenie nr 510011880-N-2019 z dnia 18-01-2019 r.

Gmina Glinojeck: "Zakup środków trwałych i oprogramowania koniecznego do uruchomienia
e-usług” w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.

„Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach
podległych”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 663851-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500306543-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Glinojeck, Krajowy numer identyfikacyjny 13037788200000, ul. ul. Płocka  12, 06450  
Glinojeck, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 740 017, e-mail umig@glinojeck.pl, faks
236 742 818.
Adres strony internetowej (url): glinojeck.bipgmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Zakup środków trwałych i oprogramowania koniecznego do uruchomienia e-usług” w ramach
realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wdrożenie e-usług
cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.86.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
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budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych i oprogramowania koniecznego do
uruchomienia e-usług w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck. Zakres zamówienia obejmuję dostawę,
instalację i uruchomienie 30 zestawów komputerowych wraz z zainstalowanym systemem
operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym; dostawę, instalację i uruchomienie 5 urządzeń
wielofunkcyjnych; dostawę, instalację i uruchomienie 5 skanerów; dostawę, instalację i
uruchomienie 3 serwerów w szafie rackowej; dostawę, instalację i uruchomienie 1 urządzenia
zapewniającego bezpieczeństwo przesyłanych danych; zaprojektowanie oraz wykonanie nowego
systemu klimatyzacji wraz z wykonaniem robót instalacyjnych i budowlanych polegających na
wyodrębnieniu i dostosowaniu serwerowni do potrzeb funkcjonalnych oraz zamkniętego systemu
chłodzenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30200000-1, 48000000-8, 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający
unieważnia przedmiotowe postępowanie. W przedmiotowym postępowaniu jedyny Wykonawca, który
złożył ofertę podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy. Zgodnie z brzmieniem
art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, a zatem nie została
złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia
niniejsze postępowanie.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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