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ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 93 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z  2013  r.  Nr  113,  poz.  907,  z  późn.  zm.),  zamawiający  informuje,  że unieważnia  niniejsze
postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

 
UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę,
jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  przedmiotowego  zamówienia  tj.  651 869,04  zł  brutto
(słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 04/100).

W postępowaniu złożono 5 ofert o następujących cenach:
- oferta nr 1 – 865 180,80 zł
- oferta nr 2 – 775 473,62 zł
- oferta nr 3 – 775 636,37 zł
- oferta nr 4 – 1 026 283,44 zł
- oferta nr 5 – 745 099,68 zł

Jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty w przedmiotowym postępowaniu była cena.  
Oferta  z  najniższą  ceną  przekracza  kwotę,  jaką  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia.  Po  analizie  możliwości  finansowych  zamawiający  stwierdził,  iż  w  chwili  obecnej  nie  jest
możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą
ceną.
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