
 
 

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. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Szczutowo”  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 7 wymienionej na wstępie ustawy. 

  W niniejszy postępowaniu złożono 4 oferty w terminie na składanie ofert, określonym na dzień 

12.08.2013r. do godz. 12:00, a mianowicie: 
 

      Oferta Nr 1  Zakład Ogólnobudowlany „HENMAL” 

Henryk Sławiński 

ul. Poziomkowa 16, 87-410 Kowalewo Pomorskie 

       cena przetargowa: 38 716,84 zł  brutto;   31 477,10 zł   netto  
 

Oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” 

Konstanty Jagielski 

ul. Podmurna 6, 87-400 Golub-Dobrzyń 

                      cena przetargowa: 52 204,36 zł brutto;  42 442,58 zł netto 
 

Oferta Nr 3  Firma Remontowo-Budowlana „MAŁY” Roman Kawczyński 

Józefkowo 25A,  

87-630 Skępe 

cena przetargowa: 45 510,00 zł brutto;  37 000,00 zł netto 
 

Oferta Nr 4  P.P.H.U. KAMI-BUD 

Rętwiny 39,  

87-404 Radomin 

cena przetargowa: 37 912,85 zł brutto;  30 823,46 zł netto 
 

Uzasadnienie unieważnienia 

 W wyznaczonym  terminie na składanie ofert, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ , złożono 4  

oferty. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Opis 

przedmiotu zamówienia zawarty w formularzu oferty oraz we wzorze umowy nie dotyczy tego zamówienia, 

które jest przedmiotem postępowania. 

 W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji.  
 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych   

na Portalu UZP, w dniu 25.07.2013r. i otrzymało  Nr 295886 – 2013, zmiana ogłoszenia o zamówieniu nastąpiła w dniu 

01.08.2013r. pod Nr 310080 – 2013 a także zamieszczone  na stronie Zamawiającego- 

Gminy Radomin w Biuletynie Informacji Publicznej, www.radomin.pl → BIP, 

oraz na tablicy ogłoszeń, w dniu 25.07.2013r. i 01.08.2013r. 
 

Radomin dnia   12.08.2013r.          
    

         Wójt Gminy Radomin 

         (-) inż. Piotr Wolski  

http://www.radomin.pl/

