Warszawa, 3 grudnia 2020 r.
Znak sprawy: ZPI.2612.9.2020
Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę elementów elektronicznych

SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
CZĘŚĆ NR 4
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki informuje, że dokonuje
sprostowania treści informacji o wynikach postępowania, opublikowanej w dniu 2
grudnia 2020 r. poprzez prawidłowe wskazanie nazwy i adresu wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
W informacji jest:

3) W zakresie Części zamówienia nr 4
Part AD Artur Dyrda
Grzechynia 768
34-220 Maków Podhalański
Cena oferty: 14 505,50 zł brutto
Uzasadnienie:
Jest to jedyna złożona oferta. Cena oferty przekracza kwotę przeznaczoną
na sfinansowanie zamówienia w wysokości 13 210,57 zł. Z uwagi na istotny charakter
asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia w zakresie Części zamówienia nr 3,
zasadnym jest zwiększenie kwoty zabezpieczonej na realizacji zamówienia do
wysokości ceny ww. oferty poprzez pokrycie różnicy oszczędnościami powstałymi
w wyniku rozstrzygnięcia części zamówienia nr 3 (w wyniku rozstrzygnięcia tej części
suma uzyskanych oszczędności wynosi 6 904,13 zł brutto).
W informacji winno być:
HELICA Sp. z o.o.
Ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Cena oferty: 14 505,50 zł brutto
Uzasadnienie:
Jest to jedyna złożona oferta. Cena oferty przekracza kwotę przeznaczoną
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na sfinansowanie zamówienia w wysokości 13 210,57 zł. Z uwagi na istotny charakter
asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia w zakresie Części zamówienia nr 3,
zasadnym jest zwiększenie kwoty zabezpieczonej na realizacji zamówienia do
wysokości ceny ww. oferty poprzez pokrycie różnicy oszczędnościami powstałymi
w wyniku rozstrzygnięcia części zamówienia nr 3 (w wyniku rozstrzygnięcia tej części
suma uzyskanych oszczędności wynosi 6 904,13 zł brutto).
Pozostała treść informacji nie ulega zmianie.
Z up. Dyrektora
Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Instytutu Elektrotechniki
/-/
Sebastian Lech
(podpis na oryginale dokumentu)
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