
Skoroszyce, dnia 24.09.2018 r. 

ZP.271.9.2018.IBK 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:  

„Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Grodkowie” 

nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 522431-N-2018 z dnia 23.02.2018 r.  

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający 

– Gmina Skoroszyce unieważnia postępowanie na realizację zadania: „Przebudowa 

dachu świetlicy wiejskiej w Starym Grodkowie”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.  

Uzasadnienie faktyczne i prawne 

Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu 

o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 21.09.2018 r. Do upływu terminu składania 

ofert, tj.: do dnia 21.09.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta na wykonanie zadania.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający 

podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, tj.: 

kwotę: 200 000,00 zł brutto.  

Komisja powołana do niniejszego postępowania dokonała otwarcia ofert i stwierdziła, że 

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Cena tej oferty wynosi: 343 362,15 zł brutto. Oferta na wykonanie 

zadania została złożona przez firmę PPHU „DOMUS” Kazimierz Sewioło, ul Traugutta 17, 

49-200 Grodków.  

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy, 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 na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 

ustawy. 

Dziękujemy za udział w postępowaniu 

                  Barbara Dybczak 

        /-/ Wójt Gminy Skoroszyce 

       …………………………………………………… 

        Podpis Kierownika Zamawiającego 

 

 

 

 

Zawiadomienie zostanie zamieszczone: 

1. Miejsce publicznie dostępne w siedzibie Zamawiającego. 

2. Strona internetowa Zamawiającego. 

3. a/a.   


