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Milanówek, dnia  23 sierpnia  2019 r. 

ZP.271.1.17.TOM.2019.JS                                                                           

ZAWIADOMIENIE  

o wyniku postępowania 
 

 

 Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwana dalej jako: ,,Pzp’’ informuję o wyniku 

postępowania prowadzonego pod sygnaturą nr ZP.271.17.TOM.19.JS w trybie przetargu 

nieograniczonego na:  

  

Budowę 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 lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Uzasadnienie faktyczne 

W przedmiotowym postępowaniu, została złożona jedna oferta Wykonawcy działającego pod 

firmą  SORTED Sp. z o. o. z siedzibą w Chyliczkach przy ul. Wschodniej 27 B,  

05-500 Piaseczno, cena brutto: 742 305,00 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy, jednocześnie  

kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania wynosi: 

250 000,00 zł (brutto). 

 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  unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ponieważ 

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć 

kwoty którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny oferty w/w Wykonawcy.  

Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta 

Milanówka. 

                          Z poważaniem 
        Sekretarz  Miasta Milanówka 

                            /--/  
                   Piotr Iwicki 
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