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Znak sprawy: ZP.271.6.2019                                                              Murowana Goślina, 14 sierpnia 2019 roku 

ZAWIADOMENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Murowana Goślina – na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej Prawa zamówień publicznych, niniejszym pismem 
zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest: 

„Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo – Uchorowo  
w związku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych  

w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina” 

zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny 
oferty z najniższą ceną. 

Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień 14 sierpnia 2019 r., 
godz. 10.30, w terminie złożono 1 ofertę, którą oznaczono nr 1. Przedmiotowa oferta została złożona przez Wykonawcę:  

INFRAKOM KOŚCIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
z siedzibą w Kościanie (kod pocztowy 64-000) przy ul. Feliksa  Nowowiejskiego 4. 

Ww. Wykonawca zaoferował wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę 8 892 900,00 PLN brutto.  

W dniu 14 sierpnia 2019 roku o godz. 11.00 Zamawiający dokonał otwarcia jedynej - złożonej w ww. postępowaniu - oferty.  
Jednocześnie, bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 3 895 785,00 PLN brutto.  

W związku z faktem, iż  oferta z najniższą ceną wynoszącą 8 892 900,00 PLN brutto, będąca jednocześnie jedyną ofertą złożoną 
w postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający  
nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie zostało 
unieważnione. 

Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) Prawa zamówień publicznych. 

W imieniu Zamawiającego: 

 
 
Miejsce publikacji:  
1) http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne/  
2) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 


