
 

 

Starachowice, dnia 19.04.2022 roku 
PK.260.2.2022 

 

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -  

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „DOSTAWA 
SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DOSTAWA SPRZĘTU AUDIO I VIDEO, 
DOSTAWA PĘTLI INDUKCYJNEJ, ZAKUP OPROGRAMOWANIA I LICENCJI 
ORAZ ORGANIZACJA SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU KONWERSJA 
CYFROWA DOMÓW KULTURY” 

 

INFORMACJA 

o unieważnieniu postępowania 

w częściach 1, 2, 4 i 5 

 

Zamawiający – Park Kultury w Starachowicach, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2  

w zw. z art. 266 ustawy Pzp zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowanie w 

zakresie części 1, 2 i 4 na podstawie stosownie do treści art. 255 pkt 3) w zw. z art. 266 

ustawy Pzp, a w zakresie części 5 na podstawie art. 255 pkt 1) tej ustawy. 

 

Uzasadnienie 

dla części 1, 2 i 4 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp 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 

Zamawiający przed otwarciem ofert działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy pzp, 

zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką 

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj.: 

1) dla części 1 – 53.000,00 zł brutto 

2) dla części 2 – 56.000,00 zł brutto 

3) dla części 4 – 39.000,00 zł brutto 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie części, o których 

mowa wyżej wpłynęły oferty, których ceny w każdym przypadku przewyższają możliwości 

finansowe Zamawiającego, tj. 



 

 

1) w części 1 najniższa cena złożonej oferty wynosi – 62.699,25 zł brutto 

2) w części 2 najniższa cena złożonej oferty wynosi – 64.241,00 zł brutto 

3) w części 4 najniższa cena złożonej oferty wynosi – 43.458,36 zł brutto 

 

Zamawiający nie może zwiększyć posiadanej kwoty do ceny ofert najkorzystniejszych. 

 

Uzasadnienie 

dla części 5 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie  

o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo żadnej oferty. 

Uzasadnienie faktyczne 

W zakresie części 5 zamówienia, w terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. 

 

 

 

 

Mając na uwadze powyższe, postanowiono o unieważnieniu części 1, 2, 4 i 5. 

 

 


