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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

Działając w imieniu Zamawiającego Gminy Miejskiej Dynów zawiadamiam o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.” Dostawa mebli, 

pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni, placu zabaw, zabawek, sprzętu 

multimedialnego oraz wyposażenia sali spotkań rodziców do Przedszkola Miejskiego w 

Dynowie w ramach realizacji projektu pn. „ Przedszkole Miejskie w Dynowie miejscem 

wszechstronnego rozwoju” w ramach działania: 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej RPO 

WP na lata 2014-2020”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego 

w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02.03.2018 r. pod numerem 525996-N-2018. 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia ustawy z dnia                  

29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych – Dz.U. z 2015 r. poz. 2164.) zwanej dalej 

ustawą Pzp. 

Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć                                        

na sfinansowanie  zamówienia. 
 

 

Uzasadnienie  faktyczne i prawne 

 

Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu                             

o udzielenie  zamówienia publicznego na dzień 16.03.2018 r. 

Do upływu terminu składania ofert  tj.: do dnia 16.03.2018 r. do godz. 10.00  wpłynęło pięć ofert. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał 

kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, która wynosiła 

255 200,00 zł brutto. 

W trakcie badania ofert przez Komisję przetargową stwierdzono, że dwie oferty z ceną poniżej 

kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, nie spełnia warunków udziału 

w postępowaniu i podlega, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

odrzuceniu. 

Ceny pozostałych  trzech ofert przekraczały kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Zgodnie  z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, 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. 

Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na 

sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania pn.  
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miejscem wszechstronnego rozwoju” w ramach działania: 9.1. Rozwój edukacji 

przedszkolnej RPO WP na lata 2014-2020”, na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. 
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        (podpis kierownika Zamawiającego) 


