
 
 

 
BZP.271.100.2021 

OGŁOSZENIE  
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,  
tel. (18) 443-53-08, fax (18) 443-78-63  
http://www.nowysacz.pl, e-mail: urzad@nowysacz.pl, 

 
zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości 

zamówienia nie przekraczającej progów unijnych  o jakich stanowi art. 3  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” pn.: 

 

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby zadania pod nazwą „Likwidacja barier 
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się – przystosowanie zaplecza 
sanitarno-szatniowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 18  

w Nowym Sączu” 
 

Zamawiający zgodnie z art. 260 ust. 2 informuje, iż dokonał unieważnienia przedmiotowego postępowania 
w zakresie Zadnia I i Zadania II. 

I. Unieważnienie postępowania w zakresie ZADNIA I - złożonych ofert: 0. 
a) Uzasadnienie prawne: 

art. 255 pkt 1) ustawy. 
 

b) Uzasadnienie faktyczne:  
Przyczyną unieważnienia postępowania jest fakt, iż w postępowaniu nie została złożona żadna 
oferta, zaistniały przesłanki z art. 255 pkt 1 ustawy, obligujące Zamawiającego do unieważnienia 
niniejszego postępowania. 
 

II. Unieważnienie postępowania w zakresie ZADNIA II - złożonych ofert: 1. 
a) Uzasadnienie prawne: 

art. 255 pkt 3) ustawy. 
 

b) Uzasadnienie faktyczne:  
1. Oferta złożona przez Wykonawcę METALZBYT – Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43 – 300 

Bielsko - Biała - cena złożonej oferty: 32 185,03 zł brutto 
2. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zamówienia:         

15 074,88 zł brutto, w tym:  na Zadanie II – 9 840,00 zł brutto 
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, jako 
że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  Ponadto Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierza 
przeznaczyć na realizację zamówienia. 
 

III. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia zostało zawarte w Rozdziale XXV specyfikacji. 

 
PREZYDENT MIASTA 

                                                                                                                                         NOWEGO SĄCZA 
                                                                                                                                      (-) Ludomir Handzel 

         ………………………………………..…………… 
     (podpis kierownika zamawiającego  
            lub osoby upoważnionej) 
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