
Ogłoszenie nr 510280060-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie: Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w
Szczecinie, ul. Jana Matejki 22

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 626994-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 33169400000000, ul. ul. Jana
Matejki  22, 70-530  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 459 77 00,
e-mail B.Taraszkiewicz@stat.gov.pl, faks 0-91 4340595.
Adres strony internetowej (url): sekretariatUSSZC@stat.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
USSZC-WAD.271.5.2019

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
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem
systemowym do siedziby Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 obejmująca: 1.
Laptop Typ 1 - 1 sztuka 2. Laptop Typ 2 - 3 sztuki Oferowany sprzęt musi być : a)fabrycznie nowy,
wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny, sprawny, b)wyprodukowany zgodnie z normami
obowiązującymi w Polsce i w Unii Europejskiej oraz oznaczony znakiem CE potwierdzającym
zgodność wyrobu z wymaganiami właściwych dyrektyw Unii Europejskiej, c)wykonany z
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materiałów dopuszczonych do obrotu gospodarczego na terytorium RP oraz pochodzić wyłącznie z
oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży producenta. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określony został w SIWZ - załącznik nr 1 do SIWZ

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

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:
Urząd Statystyczny w Szczecinie działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843. t.j.) informuje, iż postępowanie prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego
w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22” zostało unieważnione. Do dnia składania ofert tj. do 03.12.2019
roku do godz. 9.00 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

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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