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wg rozdzielnika 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWA ŻNIENIEM POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno- 
użytkowym przy ul. Sienkiewicza 2 w Oświęcimiu. 
 
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp informuje: 
 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw. wybrano 
ofertę złożoną przez : 

    „Dermex” Sp z o.o. 
    Plac Kilińskiego 1 
    32-660 Chełmek 
    CENA OFERTY: 106.380,00 zł brutto 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, jej treść odpowiada treści SWIZ i nie podlega odrzuceniu. 
Wyboru oferty dokonano ze względu na kryterium oceny ofert – cena 100 %. Oferta uzyskała max. 
liczbę 400 punktów wyliczoną wg wzoru arytmetycznego określonego w SIWZ. 
 
Jednocześnie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 postępowanie o udzielenie zamówienia zostało 
unieważnione. 

 
Uzasadnienie faktyczne: 

 
Cena najkorzystniejszej oferty wynosząca 106.380,00 zł brutto przewyższa kwotę 104.895,50 zł 
brutto, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Po analizie możliwości finansowych Zamawiający stwierdził , że nie jest możliwe zwiększenie kwoty 
pierwotnie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty. 
 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 2 oferty. 
         Poniżej streszczenie złożonych ofert: 
 

−  Oferta nr 1  „Termako” Marian Kowalczyk 
Palczowice 99, 32-640 Zator 
Oferta odrzucona nie podlega ocenie 

Uzasadnienie prawne: 
Wykonawca został odrzucony na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
cytat: „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 

Uzasadnienie faktyczne: 
Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, ponieważ nie załączył do oferty: 
potwierdzenia opłacenia polisy 

−  Oferta nr 2  P.B. „Dermex” Sp. z o.o. 



Pl. Kilińskiego 1 
32-660 Chełmek 
Ilość przyznanych punktów - 400 

 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe zostanie niezwłocznie 
powtórzone. 
 
Otrzymują: 
 

1. 
P.B. „Dermex” Sp. z o.o. 
Pl. Kilińskiego 1 
32-660 Chełmek 

2. 
„Termako” Marian Kowalczyk 
Palczowice 99 
32-640 Zator 

 
 
 
 

Zamieszczono na: 
1) stronie internetowej Zamawiającego, 
2) tablicy ogłoszeń, 
3) a/a.          ZATWIERDZAM: 
                   Dyrektor 
          mgr Janusz Odrobina 


