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ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
W ramach postępowania ofertowego pn. „Zapytanie Ofertowe" z dnia 18.01.2022 r., którego 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 złotych, mającego 
na celu wyłonienie Wykonawcy na zadanie pn: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych 
w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI dla Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki w Ustrzykach Dolnych”, Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach 
Dolnych informuje: 

Zgodnie z art. 263 ustawy PZP (Dz.U.2021.1129 t.j), jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych  
w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie. 

Dotychczas wybrany Wykonawca w dniu 07.02.2021 r. złożył Zamawiającemu 
odstąpienie od podpisania umowy, z którego wynikało, iż umowy na w/w zamówienia nie 
podpisze, co jest jednoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy, o którym mowa 
w art. 263 ustawy PZP. 

Uwzględniając powyższą normę Zamawiający w odniesieniu do w/w zamówienia przy 
ponownym badaniu i ocenie ofert pozostałego w postępowaniu Wykonawcy, wybrał 
najkorzystniejszą ofertę, dotyczy części II:  
 
MDT International Sp. z o.o. 
ul. Hoża 86 
00-682 Warszawa 
NIP 7010967084 
REGON 385384545 
 
Uzasadnienie wyboru oferty:  

 oferta zgodna z specyfikacją przedmiotu zamówienia,  

 formularz ofertowy został złożony w wyznaczonym terminie, 

 formularz ofertowy został wypełniony zgodnie z wytycznymi opisu przedmiotu zamówienia 
oraz z treścią Zapytania Ofertowego, 

 wybrany oferent oświadczył, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie,     
      dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w     

zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej     
wykonanie niniejszego zamówienia. 
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