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Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania  

 

 
dotyczy: Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie” 
 

1. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty. 
 Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 tj. Usługi Budowlane Hubert 

Zahorski, ul. Kościelna 20/1, 57-400 Nowa Ruda, NIP: 8851615208. 

Uzasadnienie prawne: 

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, który stanowi: „Zamawiający odrzuca 

ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W  dniu 28.09.2022 r . do Zamawiającego wpłynęło pismo od Usługi Budowlane Hubert Zahorski, 

ul. Kościelna 20/1, 57-400 Nowa Ruda w którym Wykonawca informuje, że wycofuje złożoną 

ofertę ze względu na zmianę sytuacji finansowej firmy. 

 

2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 
 Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Gminne Centrum Kultury, Sportu i 

Turystyki w Radkowie zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie 

pn.: „Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie” 

zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, 

jeżeli cena lub koszt 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 lub kosztu najkorzystniejszej oferty” 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

 W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 22.08.2022 r. do 

godziny 10.00 zostały złożone dwie oferty od Wykonawców: 

 

Oferta nr 1: Usługi Budowlane Hubert Zahorski, ul. Kościelna 20/1, 57-400 Nowa Ruda, NIP: 

8851615208, za cenę brutto: 253.380,00 zł, okres gwarancji rękojmi – 60 miesięcy  

Oferta nr 2: Zakład Usług Budowlanych sp z O.O, ul. Krakowska 22, 57-256 Bardo, za cenę 

brutto: 283.076,15zł, okres gwarancji rękojmi – 60 miesięcy; 

 

Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił informację, że na sfinansowanie zamówienia 

zamierza przeznaczyć kwotę: 241.080 zł brutto. 

 

Wartość złożonej przez Wykonawcę Zakład Usług Budowlanych sp z O.O, ul. Krakowska 22, 57-

256 Bardo oferty wyniosła 283.076,15 zł brutto, co przewyższa kwotę szacowaną, przewidzianą w 

budżecie o 41.996,15 zł. 

W przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania 

wyboru najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji ceny lub koszty określone we wszystkich 

złożonych ofertach nie mieszczą się w limicie ustalonym przez Zamawiającego. 

 

 Po analizie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie ma 

możliwości zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny 

rozpatrywanej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie. 



 

Zamawiający informuje, że Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w niniejszym 

postępowaniu zostaną niezwłocznie powiadomieni o wszczęciu postępowania dotyczącego tego 

samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia.  

  

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują 

Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX 

ustawy Pzp. 

 

 

         Z poważaniem 

 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 

w Radkowie 

 

/ - / mgr Marek Kusiakiewicz 

 


