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FL/569/2013

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 2/POKL/2013
oraz unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 20.09.2013
oraz zawiadomienie o powtórnym zapytaniu ofertowym nr 3/POKL/2013
w sprawie zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu
„Indywidualizacja w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Daniłowie Dużym” nr umowy UDAPOKL.09.01.02-20-923/13-00 z dnia 26 lipca 2013 roku realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Informuję, że unieważniam przeprowadzoną czynność zapytania ofertowego nr 2/POKL/2013, jej
oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 20.09.2013 oraz zawiadamiam o ogłoszeniu
ponownego zapytania ofertowego dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych
nadając jej numer 3/POKL/2013.

Uzasadnienie

W dniu 22.09.2013 wpłynął email wysłany przez Pana Pawła Laszewskiego, firma Nowa Szkoła, ul.
POW 25 90-248 Łódź, z zapytaniem czy oferta firmy Nowa Szkoła wpłynęła na adres email podany
w zapytaniu ofertowym. Po wstępnych rozmowach z przedstawicielem firmy Nowa Szkoła dnia
23.09.2013 nie potwierdzono wpływu maila z ofertą. Ustalono, że obie strony jeszcze raz sprawdzą
zawartość poczty elektronicznej. 23 września 2013 roku Pan Paweł Laszewski przesłał na email
Fundacji maila potwierdzającego wysłanie oferty. W mailu zostały podane data i godzina z jakimi
został wysłany mail z ofertą. Następnie dnia 24.09.2013 wpłynął kolejny mail od Pana Pawła
Malinowskiego z firmy Nowa Szkoła z pismem, zawierającym prośbę o ponowną weryfikację wyników
zapytania ofertowego dot: wykonania zamówienia pn: Indywidualizacja w Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Daniłowie Dużym, uzasadniając ją posiadaniem wiarygodnych informacji od
administratora sieci, że mail z ofertą został dostarczony poprawnie w wyznaczonym terminie. W tym
czasie w dniu 24.09.2013 informatyk przeanalizował potwierdzenie wysłania oferty przez firmę Nowa
Szkoła oraz zawartość programu pocztowego na komputerze Fundacji Larus (poczta usługi Windows
Live) i zawartość skrzynki odbiorczej na serwerze www.gazeta.pl. Ustalił, ze oferta firmy Nasza Szkoła
wpłynęła na serwer www.gazeta.pl w dniu 17.09.2013 o godz. 8.59. Wiadomość ta została odebrana
przez program pocztowy na serwerze gazeta.pl, jednak została potraktowana jako SPAM z przyczyn
niezależnych od Fundacji Larus i umieszczona w zbiorze SPAM. Jednocześnie SPAM nie został
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ściągnięty przez pocztę usługi Windows Live, z której korzysta się na komputerze Fundacji.
Wiadomość nie trafiła więc do skrzynki odbiorczej zarówno na serwerze www.gazeta.pl jak i poczty
usługi Windows Live. Mail nie został odczytany, a tym samym nie został zarejestrowany w dzienniku
korespondencji.

Zamawiający uznał zasadność informacji przekazanej przez firmę Nowa Szkoła. Jednocześnie
uwzględniając zapisy zapytania ofertowego nr 2/POKL/2013 pkt. III.8 (Zamawiający nie przewiduje
procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia
przeciw Zamawiającemu) podjął decyzję o unieważnieniu postępowania zapytania ofertowego nr
2/POKL/2013 łącznie z unieważnieniem czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia
20.09.2013. Jednocześnie podjął decyzję o ogłoszeniu powtórnego zapytania ofertowego sprawie
zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu
„Indywidualizacja w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Daniłowie Dużym” nadając jej nr
3/POKL/2013 i ustalając datę wpływu ofert na dzień 27.09.2013 godz. 13.00. W/w stanowisko
zostanie rozesłane do 4 firm, do których zostało wysłane początkowo zapytanie ofertowe nr
2/POKL/2013 oraz zamieszczone na stronie internetowej Fundacji.
W związku z powyższym proszę zainteresowane firmy jeszcze raz o szczegółowe zapoznanie
się z załącznikiem Nr 2 do oferty.

Z poważaniem

Do wiadomości:
1. Nowa Szkoła - materiały edukacyjne ul. POW 25 90-248 Łódź
2. Educol Ul. Spółdzielcza 9 83-110 Tczew
3. Novum Pomoce Edukacyjne Ul. Łomżyńska 3 12-100 Szczytno
4. Betzold Polska Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 73/75 60-479 Poznań
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