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Zawiadomienie o uniewa2nieniu postgpowania

dotyczy'. postgpowania o udzielenie zamowienia ,,Rozbudowa budgnku

Powiatotuego Inspektoratu Weterynaii przg ul. Limanowskiego 1 u Nidzicy na

dzialce nr 119/ 3 oraz na cze*ci dziatrki nr 119/ 10"

Stosownie do treSci art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnra 29 stycznia 2OO4r.

Prawo zm6wiefi publicznych (Dz. U . z 2Ol7r. poz. 1579 z po2n. zm.l zawiadamiarn,

i2 ww. postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzone przez

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy zostalo uniewa2nione na podstawie

art. 93 ust. I pkt 4 P.z.p.

Uzasadnienie faktyczne:

W ww. postgpowaniu o udzielenie zanlrowienia publicznego w terminie

Wznaczonym do skladania ofert, tj. do dnia 24.O8.2OI8r. godz. 9.3O zostaly

zLo2one 2 oferf. Na podstawie kryteriow oceny ofert okreSlonych w specyfikacji
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istotnych warunkow zam6wienia jako najkor4ystniejsza zostala wybrana oferta

podmiotu Budownictwo i Gastronomia Andrzel Zalewski z siedzib4 Cebulkr 1212,

13 - 124 Kozlowo, w ktorej zaproponowano cene w kwocie 214 .999 ,77 21. Cena tej

oferty przekracza mo2liwoSci finansowe Zamawiaj4cego, kt6ry zamierzal

przeznaczy1, na sfinansowanie zadania kwote brutto 195.000,00 21. Zamawiaj4cy

nie moZe zwigkszyc tej kwoty do ceny najkorzystniej szej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 P.z.p. stanowi, i2 zamawtaj4cy uniewa2nia

postgpowanie o udzielenie zamowienia, jeZeli cena najkorzystniejszej oferty lub

oferta z najnilsza, cen4 przewy2sza kwote, ktora zamawi aj4cy zamierza przeznacryl

na sfinansowanie zam6wienia, chyba 2e zarnawiaj1cy mo e zwiqkszyC te kwote do

ceny najkorzystniej szej oferty.
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(podpis Kierownika Zamawiaj4cego)
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