Rumia dnia 29.12.2017 r.

Informacja w sprawie unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr
ME_RPO_01/17 z dnia 7 listopada 2017 r., na dostawę:
1. Wdrożenie systemu ERP wraz ze zintegrowanym rozwiązaniem RFID oraz urządzeniami
wejścia-wyjścia RFID
2. Zakup serwerów na potrzeby uruchomienia systemu ERP zintegrowanego z rozwiązaniem
RFID
3. Zakup urządzeń wejścia-wyjścia na potrzeby działania systemu RFID, zintegrowanego z
systemem ERP (terminale RFID, terminale kodów kreskowych, bramki RFID, drukarki
termotransferowe etykiet, komputery panelowe, zespół kamer).
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 13 grudnia 2017 r. Za najkorzystniejszą
została uznana oferta złożona przez firmę Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA. W
odpowiedzi na zaproszenie do podpisania umowy, w toku uzgodnień treści umowy, Wykonawca
przedstawił zapisy dotyczące ceny Zamówienia odmienne od zapisów wcześniej zawartych w
formularzu ofertowym, a mianowicie że cenę podaną w tym formularzu należy traktować jako cenę
wstępnie szacowaną przez Wykonawcę na zasadzie T&M, czyli opartą na szacowanym czasie pracy
konsultantów i programistów Wykonawcy, a nie jako łączną, ostateczną cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym na warunkach określonych w Zapytaniu
Ofertowym. Wykonawca nie wyraził gotowości zawarcia umowy traktującej podaną przez niego cenę
jako ostateczną cenę zamówienia, co uniemożliwiało Zamawiającemu określenie tej ostatecznej ceny
i jako takie pozostawało z sprzeczności z treścią Zapytania Ofertowego, zgodnie z którym „Formularz
oferty, stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz Kosztorys, stanowiący Załącznik nr 3
do Zapytania Ofertowego, będą stanowiły załącznik do umowy o udzielenie Zamówienia” (Rozdział
XII, pkt. 1 Zapytania Ofertowego).
Wobec zaistniałych okoliczności, tj:
 braku możliwości określenia ostatecznej ceny Zamówienia z wybranym Wykonawcą, co niesie
ze sobą ryzyko zakwestionowania wyników postępowania w toku oceny realizacji Projektu;
 przekroczenia budżetu przeznaczonego na realizację Zamówienia i/lub braku minimalnego
doświadczenia przez pozostałych Oferentów,
MEBLOMAK Sp. z o.o., jako Zamawiający, unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego
nr ME_RPO_01/17 z dnia 7 listopada 2017 r.
W celu zachowania konkurencyjności, zapewnienia jednakowej oceny ofert oraz zapewnienia jak
najwyższej jakości wykonania zamówienia, unieważnienie postępowania jest w pełni uzasadnione.
Zamawiający informuje ponadto, iż ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego
przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.
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