
 

 

 
                                         

                                 Mirosławiec, dnia 07.12.2017r.  
 
GIŚ.271.22.2017.AS.                                                              

         
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez 
Gminę i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 niniejszej ustawy na zadanie pod nazwą: 
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowy Mirosł@wiec” i nowoczesne 
nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy 
i Miasta Mirosławiec”. Część I – „Dostawa sprzętu komputerowego” zostało unieważnione.  

 
Uzasadnienie prawne: 
 W dniu 07 grudnia 2017r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 
29 stycznia 2017r. o następującej treści: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli: 4) 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”. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
 Na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia: 23 
listopada 2017r. na zadanie p.n.: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Cyfrowy 
Mirosł@wiec” i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach 
podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec”. Część I – „Dostawa sprzętu 
komputerowego” zamieszczone na portalu BZP pod numerem: 621239 – N – 2017, oraz na stronie 
internetowej Zamawiającego i w jego siedzibie, do dnia składania ofert, tj. do dnia: 05.12.2017r. do 
godziny 10:00 ofertę złożył n/w Wykonawca: 
 

 
 

 
 
 
 
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert, tj. w dniu: 
05.12.2017r., o godzinie 10:15 podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zadania w 
wysokości: 111.881,36 zł brutto. W związku z tym, iż cena oferty, która została złożona w 
przedmiotowym postępowaniu na część I zadania przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył 
na realizację niniejszego zadania Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4) w/w ustawy. 

W związku z powyższym Zamawiający działają zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) przedmiotowej 
ustawy, zawiadamia o unieważnieniu postępowania równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy 
złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
                                               
  Z poważaniem 
 
  /-/ Burmistrz Mirosławca 
 
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.miroslawiec.pl w dniu: 07.12.2017r. 

 
Numer 
oferty 

 
Nazwa, siedziba i adres 

Wykonawcy 

 
Cena oferty  

Okres gwarancji 
jakości i rękojmi za 

wady 

1. „ALLTECH” Spółka jawna, Z. 
Pająk, A. Pająk, ul. 
Spółdzielcza 33, 09 – 407 
Płock 

114 774,00 zł netto 36 miesięcy od dnia 
podpisania 

protokołu odbioru 
końcowego 

http://www.bip.miroslawiec.pl/

