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Dziekanowice, dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

 

Postępowanie nr MPP-02-2020 

 

Informacja o unieważnieniu Pakietu nr 1  

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dziedzictwo 

Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej  

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży 

budowlanej, sanitarnej i elektrycznej Pakiet nr 1. 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 2 oraz na podstawie art. 92 ust. 2 

ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 

Pakiecie nr 1: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej. 

 

Uzasadnienie 

 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku, 

gdy „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: w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w terminie 

przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 8 czerwca 2020 roku, do godziny 12:00, wpłynęło w Pakiecie nr 1 pięć 

ofert. Ofertę ocenioną najwyżej złożył wykonawca Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn, ul. Poznańska 6,  

89-210 Łabiszyn. Zgodnie z treścią oferty, wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę brutto równą 

68 800,00 złotych brutto. 

Mając na uwadze, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 55.965,00 PLN brutto i nie jest w 

stanie zwiększyć tych środków, należy uznać, iż wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania 

określone w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. 

Pozostałe oferty złożone w Pakiecie nr 1: 

1. Biuro Obsługi Architektonicznej Archi-Graf, ul. Kossaka 110, 64-920 Piła – cena oferty 132 840,00 zł brutto. 

2. Matyja i Ritter Architekt i Inżynier Budownictwa Sp. p., Al. Niepodległości 36, 61-714 Poznań – cena oferty 

86 100,00 zł brutto. 

3. Agencja Inwestycyjna TERRA Sp. z o.o i Wspólnicy, ul. Botaniczna 24/3, 60-586 Poznań – cena oferty  

70 725,00 zł brutto. 

4. PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo Krzysztof Kaźmierczak – cena 

oferty 78 720,00 zł brutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


