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OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY 

Dzialając na podstawie art. 92 ustawy uSL I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. w związku z 
art. 94 ust.3 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 20 13 r. poz.907 ze zmianami) infonnuję, że w wyniku postępowania 
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 29 maja 20 14 r. ZP. 271 .6.20 J4 /10 świadczenie 
us/ugi dostępu do Internetu Ul ramac/I realizacji projeJ.;tu pot! JlO zwq "Przeciwi/zialtlllie wykIlIczeniu cyfrowemu KI Gminie 
Boboszewo" POJG.08. 03.00-14-304//3, wspó/jillollsowonego Z Europejskiego FUl/duszlI Rozwoju Regionalnego w 
ramach dzia/allia 8.3. 1/ Pn.eciwdl.ialallie wykluczeniu cyfrowemu - ellIdusiolI " osi priorytetowej 8. IJSpoleczellslwo 
illfonnacyjne-zwiększel7ie illnowacyjności gospodarki Programu Operacyjllego JlIllow(lcyjlJa Gospodarka 2007-20/3." 
wybrano naj korzystniejszą O f e r t ę zlożoną przez konsorcjum: LEVNET Sp. z 0.0.80-299 Gdańska, ul Porseusz. 4 
i JNM Sp. z 0.0. 11-500 Giżycko, ul. Wodociągowa 25/2 
Cena oferty brutto - 200640,00 zl 
(Slownie: - dwieście tysięcy sześćset czterdzieści tysięcy zlotych -) 

.uzasadnienie wyboru: 

W dniu 03 czerwca 2014 r. ogłoszono, że wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy "MATCOM" Marcin Sebastian Ziółek, 


ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno. Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 09 czerwca 2014 r. godz. 1000
. 


W dniu 09 czerwca 20 14 r. godz. 11 06 wybrany Wykonawca poinformowal Zamawiającego, że rezygnuje z podpisania 

umowy. W syluacji, gdy wybrany Wykonawca uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający d ziałając na podstawie art.94 

ust. 3 ustawy P.z.p. postanawia wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny. Oferta konsorcjum: LEVNET Sp. z 0.0. 80-299 Gdańska, ul Porseusza 4 i INM Sp. z 0.0. 


11-500 Giżycko, ul. Wodociągowa 25/2,jest drugą w rankingu po ofercie Wykonawcy, który uchyla s i ę od podpisania 

umowy. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta 

speln ia wymagan ia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie zachodzą przesłanki do unieważnienia 


postepowania, O których mowa w art.93 ust.l. Ofertę wybrano w okresie związania ofertą tj. w ciągu 30 dni od term inu 

składania ofert . 
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