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Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: "Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej do
potrzeb osób niepełnosprawnych"

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOW ANIA

W związku z prowadzonym postępowaniem pn. "Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. KEN w

Kalwarii Zebrzydowskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych" - Zamawiający tj. Powiat

Wadowieki informuje, iż na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2022 r. poz. 1710, ze zm.), przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione - cena lub koszt

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

lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE

Zamawiający, na sfinansowanie przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 180000,00 zł brutto.

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa Wykonawcy
Cena za całość zamówienia

l. Uslugi Budowlane "MILOSZ" Biczak Milosz, 335 807,79 zlul. Mostowa 4a, 34-120 Sulkowice

MIECZYSŁA W BARZYCKI ZAKŁAD Oferta odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (t.j.
2. REMONTOWO BUDOWLANY

MALARSTWO TAPECIARSTWO, Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późno zm.) w związku z art. 224 ust. 6 - oferta Wykonawcy

71e, 34-205 Stryszawa zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA
"BUDMET", Osiedle Szkolne 3, 31-975 Kraków

382 682,64 zł

Oferta z najniższą ceną niepodlegająca odrzuceniu wynoszącą 335807,79 zł brutto, złożona przez

Usługi Budowlane "MILOSZ" Biczak Miłosz, ul. Mostowa 4a, 34-120 Sułkowice przewyższa kwotę,

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może jej

zwiększyć do tej wartości.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcy odwołanie.

Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11

września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r poz. 1710 z późno zm)

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu ofert.
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Otrzymują:
l. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. a/a (DP)


