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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.:  

 

Świadczenie usług transportowych i hotelarskich 

 - wizyta w Islandii w ramach Projektu MF EOG  

„Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”: 

26-30.09.2022 r. 

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 

pkt 1 ustawy Pzp pn.: Świadczenie usług transportowych i hotelarskich - wizyta w Islandii w ramach 

Projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii 

geotermalnej”: 26-30.09.2022 r. 

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie 

o udzielenie 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 postepowaniu na realizację usługi pn. Świadczenie usług transportowych i hotelarskich - wizyta  

w Islandii w ramach Projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron  

w dziedzinie energii geotermalnej”: 26-30.09.2022 r., do upływu terminu składania ofert wyznaczonego 

przez Zamawiającego tj: do dnia 08.08.2022 r. do godz. 12:00, wpłynęła 1 oferta: 



 

 

1. Firma Sun & More sp. z o.o., ul. Madalińskiego 8 lok. 215, 70-101 Szczecin, wartość brutto: 

189 000,00 zł.  

Przed otwarciem ofert, Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, zamieścił  

na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o maksymalnej kwocie jaką 

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 160 800,00 zł 

Wobec tego, że cena jedynej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił 

niniejsze postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp. 
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