Pabianice, dnia 03.07.2017 roku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej przebudowy istniejącej bieżni lekkoatletycznej oraz elementów towarzyszącej infrastruktury
technicznej na obiekcie MOSiR w Pabianicach”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2194 dalej „ustawa pzp”) informuje, iż w
przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy
AMIBUD Cezary Ilnicki
59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84
„MD Polska” Spółka z o.o.
71-043 Szczecin, ul. Kazimierska 1/13

1
2

Wartość oferty
[zł]

Termin wykonania
zamówienia

Doświadczenie projektanta w
branży architektonicznej

27.306,00

150

5

202.950,00

120

3

Zamawiający informuje, że z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy. Oferta złożona
przez Wykonawcę - firmę AMIBUD Cezary Ilnicki została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4)
ustawy PZP.
Wykonawca złożył ofertę z treści której wynikało, iż jej wartość (27.396,00 zł) jest:
a) poniżej 70% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, tj. poniżej kwoty 80.589,60
zł.
b) poniżej 70% wartości zamówienia, tj. poniżej kwoty 59.290,00 zł.
Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1 w/w ustawy wezwał Wykonawcę do złożenia
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaproponowanej w ofercie ceny.
Do wyznaczonego terminu żadna odpowiedź nie wpłynęła.
Oferty otrzymały następującą liczbę punktów.
Ilość punktów
Lp

1

Nazwa i adres Wykonawcy
„MD Polska” Spółka z o.o.
71-043 Szczecin, ul. Kazimierska 1/13

w kryterium
cena

w kryterium
termin realizacji

w kryterium doświadczenie
projektanta w branży
architektonicznej

łącznie

60,00

20,00

20,00

100,00

Ze względu na okoliczność że wartość najkorzystniejszej oferty 202.950,00 zł w istotny sposób
przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia
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tj. 84.700,00 zł – Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp zdecydował o unieważnieniu
postępowania przetargowego.
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