
*T#itrttriltffi#ffiffi
t',llP 8.14-233 ll','łi?;i'o 'o

Nr sprawy: IIZ.U.12017

Suwałki, dnia 26 września 2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zam wienia publicznego nr 1IZ.|J.lŻ0l7 prowaclzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn: odbudowa, przebudowa i rozbudowa budynkÓw w zabudowie turystycznej słuŻących do wypoczynku letniego zlokalizowanych
w miejscowości Gawrych Ruda.
Część 1 - odbudowa, przebudowa i rozbudowa budynk w w zabudowie turystycznej służących do wypoczynku letniego
zlokalizowanych w miejscowości Gawrych Ruda.

ZAWIADOMTENIE
o unieważnieniu postępowania

Zamawiąący wszczął postępowanie o udzielenie zam wienia pn. ,,odbudo wa) przebudowa
i rozbudowa budynkow w zabudowie turystycznej słuzących do *ypo.ry.'k., letniego
z|okaltzowanych w miejscowości Gawrych Ruda'', w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39-46 w zw. art. 10 ust. 1. P.r.p.

Zgodnte z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się ceną (60%),
gwarancją i rękojmię (40%) i udzieltc zamowienia WykonaWCY, ktory spełnia warunki określone w
SIWZ tP.z.p. oraz uzyska najwyŻszą punktację.

Do upływu terminu składanla ofert ZostałazłoŻona 1 ofer1a:

Zama:wiający działając na podstawie art.93 ust. 3 pkt2 ustawy z dniaŻ9 stycznia2OO4 r. -
Prawo zamowien publicznych (ti.: Dz. U. z 2017, poz. 1579), informuje o uniewaznieniu
postępowan|a o udzielenie zam wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: ,,Odbudowa, przebudowa i rozbudowa budynk w w zabudowie turystycznej
słuzących do wypoczynku letniego z\okaItzowanych w miejscowości Gawrych Ruda''

Zgodnte Z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy P.r.p. postępowanie o udzielenie
Zamowlenia publicznego uniewaznia się, jeŻeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŻszą
ceną przewyższa kwotę, ktorą Zamawiający zamierza ptzeznaezyc na sfinansowanie zamowienia,
chyba Że Zamawiający moŻe zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

Zamau'tający zamierzał przeznaczyc na sfinansowanie zam wienia kwotę 376.366 złotych
32 grosze brutto. W przedmiotowym postępowaniu cena na1korzystniejszej oferty tj. firmy DoM-
BUD_TYNK Mirosław Krasnoborski 16-400 Suwałki, ul. JagiełŁy 7a.., wynosi 707.834 złotę 77
groszy brutto i przekracza moŻliwości finansow ę Zamawiaj ącego.
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Ntrmer
oferty Firma (naz:wa)' oraz, adres W$onawcy Cena:oferty bruttÓ Gwarahcja i rękojmia

I
DOM-BUD-TYNK Mirosław Krasnoborski 1 6-400

Suwałki, ul. JagiełĘ 7a 707.B34 zł 77 gr 60 miesięcy


