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Reguły 8 grudnia 2021 roku  

Nr sprawy: ZP.261.1.6.2021 
 

Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu  

 

ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty/wyniku postępowania 
 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia Nr ZP.261.1.2021 pn  

 

„Przygotowanie wraz z dostawą obiadów dwudaniowych na potrzeby Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice” 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa z dnia 11 września  2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129  ze zm.), w dalszej treści zwana „ustawą Pzp.”. 

 

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice działając na podstawie 

art. 253 ust. 1 ustawy Pzp zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia 

negocjacji), o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dokonano unieważnienia 

postępowania na podstawie art. art. 255 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została złożona następująca oferta 

niepodlegająca odrzuceniu: 

Numer 
oferty 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko  
oraz adres Wykonawcy 

Cena  

 
2. 

Catering OK Maciej Sałek  

ul. Chrobrego 39  

26-600 Radom 

209.082,60 

 

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art. 255 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 

ze zm.) – dalej ustawa Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 
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którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”. 

 

Uzasadnienie : 

 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 170.000,00 zł brutto. 

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna ważna oferta przez Wykonawcę 

Catering OK Maciej Sałek, na kwotę 209.082,60 zł. Zaoferowana przez Wykonawcę cena 

przewyższa środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację ww. zamówienia o 

39.082,60 zł. Po dokonaniu analizy Zamawiający stwierdził, że nie może zwiększyć kwoty 

przeznaczonej do ceny oferty z najniższą ceną. W związku z powyższym unieważniono 

postępowanie gdyż oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na 

realizację przedmiotu zamówienia. 

 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.    

   Z poważaniem 

 z up. Dyrektora Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych  
/-/  
Agata Witerska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Jolanta Nowak 


