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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na dostawę pn.: „Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie 

elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją 

ładowania” 

w związku z projektem pn.: „Door-to-door w Mieście i Gminie Kępno”, na podstawie zawartej 

umowy nr 081/UDTD/I/2021/00139 z dnia 14 kwietnia 2021 roku, w ramach konkursu 

grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego w ramach projektu  

pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności 

architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi 

Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 

2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

Zamawiający – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, działając na podstawie  

art. 260 w związku z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25 czerwca 2021 r.  

do godz. 11:00 została złożona jedna oferta. 
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Nr 

oferty 

Nazwa (firma)  

i adres Wykonawcy 

Nazwa kryterium 

oraz istotne elementy oferty 

1. MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. 

Wolica, Al. Katowicka  9 

05-830 Nadarzyn 

Cena oferty: 293.748,60 zł. brutto  

 

W przedmiotowym postępowaniu cena jedynej złożonej oferty, przewyższa kwotę jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 228.260,52 zł. brutto (słownie: dwieście 

dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt 52/100 złotych brutto). 

W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej ustalono, iż Zamawiający nie ma możliwości 

zwiększenia środków finansowych na realizację zamówienia do ceny oferty.  

Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 cytowanej ustawy, 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. 

W tym stanie faktycznym i prawnym, unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia jest  

w pełni zasadne.   

       

               Kierownik  

 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie 

      /-/ Maria Żurecka 


