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Zawiadomienie o unieważnieniu  

czynności oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej  
 

Dotyczy: sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, 

urządzeń sieciowych, oprogramowania oraz smartfona na potrzeby Kuratorium Oświaty  

w Olsztynie. 

 

W wyniku złożonego w dniu 12.11.2019 r. wniosku przez Panią Wiolettę Wiśniewską, 

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

INGWAR Wioletta Wiśniewska” (ul. Pana Tadeusza 20a/35, 10-461 Olsztyn)  

o unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej na CZĘŚĆ I zamówienia,  

tj. sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz 

oprogramowania na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Zamawiający postanawia 

unieważnić czynność oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej dokonanych w dniu 

07.11.2019 r. i dokonać ponownego badania ofert złożonych na CZĘŚĆ I zamówienia.  

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Panią Wiolettę Wiśniewską uznając, że jest ona 

niezgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, tj.:  

Zamawiający w oparciu o informacje zamieszczone na stronie producenta (dostęp: http://ugo-

europe.com/product/office-keyboard-kl0-01 uznał, że zaoferowana przez Oferenta klawiatura 

przewodowa posiada zasięg pracy 1,4 m. Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia wymagał, aby klawiatura przewodowa posiadała zasięg pracy minimum 1,5 m. 

Oferent do wniosku z dnia 12.11.2019 r. dołączył specyfikację przedmiotowego produktu 

potwierdzającą spełnienie wymaganego parametru (dostęp: https://ugo-

europe.com/product/download-file/10202/Product%20card%20PL). 
 

Zamawiający przy analizie oferty posłużył się specyfikacją dostępną pod linkiem: 

http://ugo-europe.com/product/office-keyboard-kl0-01). 

Na etapie oceny oferty Zamawiający nie posiadał wiedzy o specyfikacji produktu dostępnej 

pod linkiem: 

https://ugo-europe.com/product/download-file/10202/Product%20card%20PL).  
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Zamawiający podjął czynności celem wyjaśnienia niezgodności w specyfikacjach produktu 

zamieszczonych na stronie producenta, tj.:  

a) dostęp: http://ugo-europe.com/product/office-keyboard-kl0-01, 

b) dostęp: https://ugo-europe.com/product/download-file/10202/Product%20card%20PL). 

Zamawiający uzyskał od producenta potwierdzenie, że zaoferowana klawiatura przewodowa 

UGo KL0-01 posiada zasięg pracy 1,5 m.  

 

 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia czynności oceny ofert oraz wyboru oferty 

najkorzystniejszej dokonane w ramach rozpatrywania ofert złożonych na CZĘŚĆ I 

zamówienia, tj. sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz 

oprogramowania na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie  i dokona ponownego badania 

ofert.  
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