Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – toru do dirty jumpu i pumptracka

Milanówek, dnia 6 marca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 i 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej jako: ,,Pzp’’ informuję o wyniku
postępowania prowadzonego pod sygnaturą nr ZP.271.1.38.TOM.19.JS w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – toru do dirty jumpu i pumptracka
Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp tj.:
cena najkorzystniejszej oferty (...) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne
W przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone trzy n/w oferty:

Numer
oferty

1

2

3

Firma (nazwa) lub
imię i nazwisko
oraz adres
Wykonawcy

VELO PROJEKT Sp.
z o. o.
ul. Orzechowa 22
15-822 Białystok
SORTED Sp. z o. o.
Chyliczki, ul.
Wschodnia 27 B
05-500 Piaseczno
Scenoteka Jakub
Szopa
ul. Kazimierzowska 65
05-822 Milanówek

Oferowana cena
całkowita za realizację
przedmiotu zamówienia
(brutto)

Okres
gwarancji

Liczba przyznanych
punktów

Liczba
przyznanych
punktów

530 000,00 zł

60 miesięcy

60,00 pkt

40,00 pkt

Ogółem
liczba
przyznanych
punktów

100,00 pkt

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 7a Pzp

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 7a Pzp

Jednocześnie kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie realizacji przedmiotu
zamówienia wynosiła 400 000,00 zł (brutto). Cena za realizację przedmiotu zamówienia z oferty
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najkorzystniejszej wynosi: 530 000,00 zł (brutto). Wobec faktu braku możliwości zwiększenia
środków w budżecie na ten cel do poziomu oferty najkorzystniejszej Zamawiający podjął decyzję
o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
Zamawiający informuje ponadto, że po terminie składania ofert, nie wpłynęły żadne oferty jak
również nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy.
Uzasadnienie prawne
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ponieważ
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta
Milanówka.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
/-/
Piotr Iwicki
Sekretarz Miasta
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