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Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, 

NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,  

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, klient@pronatura.bydgoszcz.pl 

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy  

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku 

z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 

 

MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  

PRONATURA SP. Z O. O.  

adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz 

www.pronatura.bydgoszcz.pl 

www.facebook.com/MKUOProNatura 

www.pronatura.bydgoszcz.pl                                                            

Bydgoszcz, dnia  01   grudnia 2022 r.  

L .Dz. GZ/MK/ 3494 /22 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. - dalej Pzp) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.  

 

I . Zamawiający: 

Nazwa: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.  

Adres: ul.  E. Petersona 22 , 85-862 Bydgoszcz  

 

II. Przedmiot zamówienia: 

Dostawa części zamiennych do chwytaka produkcji firmy EUROMEC.  

 

III. Termin realizacji zamówienia: do 22 tygodni od dnia udzielenia zamówienia.   

 

IV. Numer nadany zamówieniu przez Zamawiającego:  MKUO ProNatura ZP/TP/59/22 

 
V. Unieważnienie postępowania 

Podstawą unieważnienia postępowania jest przepis art. 255 pkt 3) Pzp, stosownie do którego 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W niniejszym postępowaniu złożone zostały dwie oferty, z których jedna podlegała odrzuceniu 

natomiast oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia oraz nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną.   

 
 

Zatwierdzono: 

       /-/ Barbara Jeruzal – Prokurent Spółki 

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

 

*** 

Zgodnie z art. 505 ust. 1, art. 513 i art. 515 ust. 1 pkt 2) Pzp wykonawca oraz inny podmiot, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 

może wnieść odwołanie na naruszające przepisy ustawy czynność lub zaniechanie Zamawiającego w ciągu 5 dni od dnia 

przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 
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