Młynary, dnia 16 grudnia 2021 roku
Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
http://bip.mlynary.pl
(strona internetowa prowadzonego postępowania)

Wykonawcy Biorący Udział
w Postępowaniu
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ; zwana dalej PZP ) pn: Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna
Pracownia Sukcesu III”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Na podstawie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – PZP Zamawiający informuje o
unieważnieniu postępowania :
• w Części II na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP
• w Części III na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy PZP
Uzasadnienie:
1. Część II – złożono 3 oferty

Numer
oferty
1
2
3

Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego
oferta została otwarta
NETKOM Przemysław Rafałowski, ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Św.
Wilanka sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02‐013 Warszawa
MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno

Cena brutto
wykonania
zamówienia w
złotych
140736,00
43712,97
54366,00

Zamawiający na realizację zamówienia w Części II zapewnił środki w wysokości 37710,00 zł
brutto i nie może zwiększyć tej kwoty.
W związku z tym, że oferta z najniższą ceną (43712,97zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia w Części II na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP.
2. Część III – nie złożono żadnej oferty.
W związku z tym, że w Części III nie wpłynęła żadna oferta Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia w Części III na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy PZP.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują
Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX
PZP.
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