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Zawiadomienie o unieważnieniu po§tępowania.
Dotycry: postępowanianarcalizację zamówienia o wartości powyżej 30 000 euro w przetargu
nieograniczonym pn.: ,,Prace remontowe w budynku Publicznej SzkoĘ Podstawowej
w Jedlance - Etap III".
Na podstawie art.92 ust. 2 ustawy z dniaż9,0I.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. zż0I9 r. poz, 1943 zę zm.) Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku - Zamawiający informuje, że

unieważnia prowadzone w trybie przetarga nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na,,Prace remontowe w budynku Publicznej SzkoĘ Podstawowej
w Jedlance - Etap III" na podstawie art.93 u§t. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
uzasadnienie:

W dniu 06 lipca

2020

r. odbyło się otwarcie ofert w/w poĘpowania

Zamavł iający ptzeznaczył na r ealizację zamówienia

5

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło2

Nr
oferĘ
Oferta

Nr l.

Oferta
Nr 2.

Firma (nazrva) lub
nazwisko oraz adres
Wykonawcy
FACIT Usługi Budowlano
- RemontoweHębdaZofia
ul. Kochanowskiego
26-432 Wieniawa

l7l

Zakład Usługowy
Remontowo-Budowlany

Mariusz skrok
Antoniówka 139
26 -630 Jedlnia Letnisko

Cena
oferowana
brutto
w PLN

l

523 876,00

42

19

przetargowego.

PLN Brutto.

0

ofeĘ:
Okres
gwarancji
i rękoimi
73

Termin
wykonania

Termin
płatności

faktur

Zgodny

Zgodny

Zgodny

PLN

miesiące

zSIWZ

I I77 015,33
PLN

73

Zgodny

miesiące

zSIWZ

zSIWZ

zSIWZ

Złożonęoferty przekraczĘ kwotę jaką Zamawiający ptzeznaczył na sfinansowanie zadania, zgodnie
z art.93 ust. l pkt4 p.z.p. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli: cena
najkorzystniejszej oferĘ lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, lłórą zamawiĄący zamierza
ptzeznaczyĆ na sfinansowanie zamówienia, chyba ze zamawiający moze zltiększyć tę kwotę do cenny
najkorzystniejszej ofeĘ. Zamawiający nie ma możliwościzwiększenia środków na sfinansowanie
inwestycji.

Przepis art. 93 ust. 1 pkt. 4 pozvłalaZamawiającemu na unieważnienie postępowania bez konieczności
przeprowadzania badania i oceny ofert, gdyż Zamawiającv posiada informację, że nie ćiysponuje
wystarczającymi środkamina sfinansowanie zamówienia i nie ma możliwościich zrłiększenia.

Mając nawzględzie powyższe, unieważnienie postępowania na postawie art.93 ust.
z dnia 29 sĘcmia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jest w pełni uzasadnione.
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pkt 4 ustawy
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