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Dotyczy postępowania przetargowego na Wybudowanie budynku przedszkola w systemie
budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice - Kolonia, gm. Sędziejowice dł nr 48
obr. 21 w ramach Projektu: ,,BaDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOII/ICACH"
z uclziałem środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Progrumu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA
Na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 t., poz. 1986 ze zm.) w imięniu Zamawiającego Gminy
Sędziejowice informuje o uniewaznieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznęgo
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wybudowanie budynku przedszkola
w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice - Kolonia, gm. Sędziejowice
dz. nr 48 obr. 2l w ramach Projektu: ,,BUDOIYA PRZEDSZKOL,/!
W

SĘDZIEJOWICACH".

uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycją art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego uniewaznia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przev,ryższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia,
chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający - stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp - bezpośrednio przed otwarciem ofert
podał kwotę, jaką zamietza przęznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. II376 535,83 zł
brutto (słownie: jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt sześćtysięcy pięóset trzydzieści
pięć złotych i 83/100 zł).
'W

przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyłWykonawca:

1. GRUPA EKOENBRGIA
Sp. z o.o.

Sierakowice Prawe 141D
96 - 100 Skierniewice
z oferowaną ceną: 14 472 223,20 zl
Po otwarciu złożonej w postępowaniu oferty stwierdzono , że jej cena przektaczakwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyó na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie informuje,
że dla przedmiotowego zadaria, nie było możliwościzwiększenia kwoty na zabezpieczenie
sfi nansowania zamówienia.
W związku zpovlyższymZamawiający postanowił jak na wstępie.
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