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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania

Opracowanie dokumentacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markiefki 68 w
Katowicach wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego .

Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach informuje, że działając
na podstawie art. 255 pkt  3) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.),
zwanej dalej Ustawą, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia postępowanie ponieważ cena
oferty  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na
sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie

W postępowaniu złożone zostały 2 oferty, z których oferta z najniższą ceną  została złożona przez
Grupa Projektowa Port Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  na kwotę  180 564,00 zł brutto.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 135 578,02 zł brutto. Cena
oferty z najniższą ceną przekracza o  44 985,98 kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie posiada środków aby zwiększyć tę kwotę do ceny oferty
z najniższą ceną.

Z upoważnienia Dyrektora KZGM w Katowicach

Ewelina Kołodziejczyk-Kozyra
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Sporządził:Przemysław Olszewski, Dział Zamówień Publicznych

Tel.: 32 258 20 21 do 25 poczta@kzgm.katowice.plwww.kzgm.katowice.plFaks: 32 258 20 25

Informacja dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez KZGM w Katowicach: Administratorem Danych Osobowych jest Komunalny Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z/s 40-126 Katowice ul.Grażyńskiego 5, skr. pocztowa 334, tel:32 258 20 21 do 25, fax: 32 258 20 25, NIP: 634 269 76 80, REGON: 241031620.

Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: IOD@kzgm.katowice.pl. Dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania określonych prawem obowiązków i uprawnień, realizacji 
zawartych umów oraz gdy jest to niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym. Możemy także przetwarzać dane w celu ochrony żywotnych interesów Państwa bądź osób 
trzecich. Podstawą przetwarzania może być również udzielona zgoda. Dane przechowamy tylko do czasu spełnienia celów, dla których je zebraliśmy lub przez okres wymagany przez przepisy 
prawa. Przekażemy dane tylko takim odbiorcom, których udział w realizacji celów przetwarzania jest niezbędny, lub które są uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania tych danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Mają Państwo prawo żądania 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania (o ile realizacja tych praw nie będzie w sprzeczności z realizacją celów przetwarzania), prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i skargi do PUODO, a w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – prawo do wycofania tej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego do momentu wycofania zgody.


