Biuro Teleinformatyki

Warszawa, 2017-07-28

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na:
1) dostawę urządzeń – dysków SSD kompatybilnych z serwerami Dell R710, zgodnych ze
specyfikacją techniczną i ilościową zamieszczoną w załączniku nr 1 do Umowy,
zwanych dalej „sprzętem”;
2) udzielenie/uruchomienie gwarancji jakości dla sprzętu, świadczonej przez producenta
sprzętu na zasadach przez niego określonych przez okres co najmniej 12 miesięcy i
przez Wykonawcę sprzętu przez okres co najmniej 36 miesięcy na warunkach
wynikających z niniejszej umowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Agencja Rynku Rolnego - Biuro Teleinformatyki zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta
w ramach zapytania ofertowego z dnia 19.05.2017 r., została złożona przez firmę ITT-PRO
Sp. z o.o., oferującą przedmiot zamówienia w cenie 44 700,00 zł netto / 54 981,00 zł brutto.

Kwestie organizacyjne:
1. Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych (dalej „PZP”) i zgodnie z PZP do zamówienia i realizacji
ww. zamówienia nie stosuje się przepisów PZP.
2. Agencja Rynku Rolnego zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania
na każdym jego etapie - bez podawania przyczyn, w szczególności bez wyłonienia
najkorzystniejszej oferty, a także po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, a przed
zleceniem realizacji zamówienia i/lub zawarciem umowy.
3. Agencja Rynku Rolnego zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi
Oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.

1

4. Agencja

Rynku

Rolnego

zastrzega

sobie

możliwość

wyboru

kolejnej

wśród

najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zlecenia realizacji zamówienia i/lub zawarcia
umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
5. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg ww. terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.
6. Na życzenie Agencji Rynku Rolnego Oferent może być zobowiązany do przekazania
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zamówienia i/lub zawarciem umowy. W przypadku nieprzekazania ww. materiałów lub
przekazania takich, które nie spełniają oczekiwań Agencji Rynku Rolnego zastosowanie
może mieć pkt 4.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.arr.gov.pl/zamowienia-do-30tys-euro
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