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Zawiadomienie 

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: „Dostawę odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników  

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 

 

 

PGK „Saniko” Sp. z o.o., działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 e zm.) informuje 

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odzieży i obuwia 

roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o.  

we Włocławku”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4 uPzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena 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 najkorzystniejszej oferty. 

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. 

Wykaz i ocena złożonych ofert: 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Streszczenie 

spełnienia 

warunków udziału  

w postępowaniu  

i oceny ofert 

Cena brutto 

oferty  

Punktacja 

Łączna 

punktacja 

i kolejność 

ofert wg 

kryteriów 

oceny ofert  

cena  

70% 

Jakość 

30% 

1 

P.P.H.U. „ABC” 

Radosław Popławski 

ul. Parkowa 11 b 

95-200 Pabianice 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału  

w postępowaniu, 

oferta podlega 

odrzuceniu 

87.822,00 zł  - - - 

2 

PROCURATOR BHP 

Sp. z o.o. 

ul. Polna 140 B 

87-100 Toruń 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału  

w postępowaniu, 

oferta nie podlega 

odrzuceniu 

136.829,14 zł 70,00 pkt. 27,92 pkt. 

97,92 pkt. 

Oferta 

pierwsza w 

kolejności 

 

W wyniku dokonanej oceny ofert nie podlegających odrzuceniu, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 

PROCURATOR BHP Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 140B. Jednakże cena tej oferty 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

tj. 114.856,17 zł brutto (słownie sto czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 17/100). 

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do 

ceny oferty najkorzystniejszej. 

W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4  

ustawy Pzp. 
 
 

 
 

         PREZES ZARZĄDU 

 inż. Edward Ziemski 


