
 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         

tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania 
 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00068.2021   27.01.2022 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00022/22  

Sprawa:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na dostawę i montaż 

wyposażenia meblowego, zabudowy stałej mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD do budynku Ośrodka 

Wspomagania Rodziny – segment A w Kobylnicy, przy ul. Poznańskiej 95 – meble kuchenne i wyposażenie AGD. 

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. 

poz. 1129 ze zm.) informuję, iż  na podstawie art. 255 pkt 3) unieważnia się prowadzone postępowanie ponieważ cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

Nazwa( firma) i adres Wykonawcy 
Cena brutto oferty w 

zł – 60% 

Okres gwarancji 

w miesiącach  – 40% 
Łączna przyznana punktacja 

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.,  

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa 
48,61 40,00 88,61 

PB Tenders Jakub Pawulski,  

ul. Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz 
---- ---- ---- 

Bryła Plus Sp. z o. o.,  

ul. Robocza 9/1A, 61-517 Poznań 
60,00 0 60,00 

Na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ponieważ jej 

treść jest niezgodna z warunkami zamówienia odrzucona zostaje oferta Wykonawcy PB Tenders Jakub Pawulski,  

ul. Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz. 

Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00590/21, z dnia 29.12.2021r.) wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących 

zaproponowanej  ceny, ponieważ wydawała się ona rażąco niska.  W odpowiedzi Wykonawca przedłożył dokumenty z treści, 

których wynikało, iż: 

- piekarnik do zabudowy poz. 23 – nie spełnia wymagań, dotyczących klasy efektywności energetycznej urządzenia:  

w projekcie klasa efektywności energetycznej minimum A+,  w ofercie proponowana A, 

- pralka poz. 31 i 33: 

• nie spełnia wymagań, dotyczących klasy efektywności energetycznej urządzenia: w projekcie klasa efektywności 

energetycznej A,  w ofercie proponowana C, 

• nie spełnia wymagań, dotyczących zużycia prądu: w projekcie zużycie prądu 48-55 kWh (na 100 cykli), w ofercie 

proponowane 67,1 kWh (na 100 cykli). 


