
 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU 

Gmina Radomin
Radomin 1a, 87-404 Radomin

ogłasza: 

W związku z prowadzonym  postępowaniem w trybie  przetargu nieograniczonego, 
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej

zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych -
( Dz. U. z  2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), 

  mającym na celu wyłonienie wykonawcy na zrealizowanie zamówienia publicznego pn. 
„ Dostawa pomocy dydaktycznych  dla Szkoły Podstawowej w Płonnem , w ramach programu 
-  Cyfrowa  szkoła”,  dofinansowanego  ze  środków  budżetu  Państwa  w  ramach   Rządowego 
programu  rozwijania   kompetencji  uczniów  i  nauczycieli  w  zakresie  stosowania   technologii  
informacyjno- komunikacyjnych ”Cyfrowa szkoła”, w oparciu o  art. 93 ust. 3 pkt 2  ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z  2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.) 
unieważniono    wymienione  postępowanie,  na podstawie  art. 93 ust 1 pkt 4 wymienionej na 
wstępie ustawy.
 W niniejszy postępowaniu złożono 2 oferty w terminie na składanie ofert, określonym na 
dzień 30.11.2012r. do godz. 13:00 , a mianowicie:

Oferta Nr 1.    Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A.
                                   ul.Graniczna 46
                                   93-428 Łódź
                       cena przetargowa:  106.587,31 zł  brutto ;   86.656,35 zł   netto 

Oferta Nr 2.             NEO-SYSTEM 
                                             Marcin Krajewski
                                             ul. Podgórna 80b
                                             87-300 Brodnica
                        cena przetargowa: 126.100,00 zł brutto; 102.520,33 zł netto

Uzasadnienie unieważnienia
W wyznaczonym  terminie na składanie ofert, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ , 

złożono 2  oferty. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że  oferowane ceny w obu 
złożonych ofertach, przewyższały  kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
wymienionego  zamówienia.  Poza  tym,   Zamawiający  nie  może  zwiększyć  kwoty  do  ceny 
najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji. 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone  
 w Biuletynie Zamówień Publicznych  na Portalu UZP,

 w dniu 22.11.2012r.  pod  Nr 467624-2012,  zamieszczone  na stronie Zamawiającego-
 Gminy Radomin w Biuletynie Informacji Publicznej, www.radomin.pl → BIP, 

 a także na tablicy ogłoszeń, w dniu 22.10.2012r.

Radomin dnia   03.12.2012r.

Wójt Gminy Radomin
inż. Piotr Wolski 
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