Nidzica, dnia O2 wrzeSnia 2O18 roku

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W NIDZICY
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Protok6l z uniewa2nienia postgpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

I.

Zamawiaj4cy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy

ui. Limanowskiego

1

13- 1 00 Nidzica

NIP 984-00-88-823

e-mail: nidzica. piw(@weteiw. eov. p1

II.

Nazwa przedmiotu zam6wienia:

"Rozbudowa budynku Powiatowego Inspektorat Weterynarii przy ulicy
Limanowskiego 1 w Nidzicy na dzialce nr 719

l3

oraz na czg*ci dzialki nr

r19lro"

UI.

Tryb zam6wienia:
Postqpowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zam6wiei publicznych (t.j. Dz. U. z 2Ol7r., poz. 1579 ze zrn.) zwanej dalej
,,ustawa".

Niniejsze postgpowanie o udzielenie zamowienia zostalo uniewaZnione.

IV.

Data rozpoczgcia postgpowania
9 sierpnia 2018 roku

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul.

Limanowskiego

l,

13,r00 Nidzica

tel.r(89) 625-25-l5,fax: (89) 625-25-15, e,mailt nidzica.piunaweteiw.qov.pl www.nidzica.piw.qov.pl

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy
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v.

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert i sporz4dzenie protokolu nastqpilo dnta 24 sierpnia 2018

roku.

vL

Informacja o ofertach
Ogloszenie o przetargu ukazalo sig w Biuletynie Zamowiei Publicznych,
w biuletynie informacji publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Nidzicy

www.e-bip.org.p1/piwnidzica/8306

oraz w

siedzibie

Zamawiajqcego na tablicy ogloszeri.
W wyznaczonym terminie do PIW Nidzica wplyngly dwie oferty:

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Data i godzina
wplynigcia oferty:

Budownictwo Ogolne s.c.
Zdzislaw i Leszek lzydorczyk
13- 1OO Nidzica ul. KoScielna

24.O4.2014

Nr
oferty

i.

lOal7
2.

VU.

Budownictwo i Gastronomra
Andrzej Zalewski I3-I24
Kozlowo Cebulkt 1212

0B:15

24.O4.2014
08:5O

Uzasadnienie uniewa2nienia
W ww. postepowaniu o udzielenie zanr'owtenia publicznego w terminie
wyznaczor'yrrL do skladania ofert,

tj. do dnia 24-O8.2O78r.

godz. 9.3O

2 oferg. Na podstawie kryteri6w oceny ofert okreSlonych
w specyfikacji istotnych warunkow zan:,6wtenia jako najkorzystniej sza
zostaly zlo1one

i Gastronomia Andrzej
Zalewski z siedzb4 Cebulki 1212, 13 - I24 Kozlowo, w ktorej
zostala wybrana oferta podmiotu Budownictwo

zaproponowano cenq w kwocie 214.999,77 zL Cena tej oferty przekracza
mo2liwoSci finansowe Zamawiaj1cego, ktory zamierzal przeznaczyc na
sfinansowanie zadania kwotp brutto 195.000,00 zl. Zamawiaj4cy nie moZe
zwigkszy(, tej kwoty do ceny najkorzystniej szej oferty.

ust. 1 pkt 4 P.z.p. stanowi, i2 zamawiaj4cy uniewa2nia
postgpowanie o udzielenie zam6wienia, jeZeli cena najkorzystniej szej
Przepis art. 93
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oferty lub oferta z najniLsz4 cena przewzsza kwote, kt6ra zamawiaj4cy
zamowlenra, , cnyDa ze
zamawiajqcy moie zu'tigksry c t9 kwotg do ceny naj korzystniej szej oferty.

zamierza przeznaczye na
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