„SM” spółka z o.o.
ul. Szpitalna 5
78-449 Borne Sulinowo
tel. 0943733805

Borne Sulinowo, dnia 21.07.2017

DO WSZYSTKICH
WYKONAWCÓW

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
NR ZP-2/2017
1.
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 t.j. z późn. zm.)
zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przygotowanie i dostawa
posiłków do Centrum rehabilitacji dla chorych na SM w Bornem Sulinowie prowadzonego
przez „SM” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych - cena 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 najkorzystniejszej oferty;
Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto 201960,00 zł. Jest to
jednocześnie kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę :
1) oferta nr 1 Pensjonat ANI Chmielowska Anna w Bornem Sulinowie, 78-449, ul.
Spacerowa 5 – cena 227205,00 zł
Kryterium decydującym
postępowaniu była cena.
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W związku z powyższym jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez
Pensjonat ANI Chmielowska Anna w Bornem Sulinowie, 78-449, ul. Spacerowa 5.
W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty w wysokości 227205,00 zł przewyższa
kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z
przepisem art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, należy unieważnić przedmiotowe postępowanie.
2.
W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy ( art.
92 ust.1 pkt. 2)

3. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnego Wykonawcy ( art. 92 ust.1
pkt. 3)
Uwagi dodatkowe:
Wykonawca w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyłączył dostarczanie dżemu,
miodu, suszonej śliwki i żurawiny, zup mlecznych oraz kompotów. Dodatkowo Wykonawca
zastrzegł prawo zatrudnienia wykwalifikowanego dietetyka, co wpływa na brak konieczności
zatrudnienia dietetyka po stronie Dostawcy.

