
ZA.271.50.2020
METRYKA ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:
Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych pracowni warsztatu samochodowego realizowanych

w ramach projektu pn.:"Mechanika najwyższych lotów" współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)

Część nr 7 - Adaptacja linii diagnostycznej na okręgowej stacji kontroli pojazdów wraz z pracami
towarzyszącymi

zamówienie podstawowe

Nr PZPU:

Zamawiający:  Miasto Gliwice

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: dostawy

Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:

przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11
ust 8 pzp  

Data wszczęcia postępowania:

09-07-2020 r.

Rozstrzygnięcie postępowania (części):

 unieważnienie postępowania

Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia
umowy:

  22-09-2020 r.

Nr zawartej umowy:

Wybrany wykonawca (nazwa):

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

10-11-2020 nr ogłoszenia 510224160-N-2020

Wartość zawartej umowy

netto:
zł

brutto: 
zł

Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:

             liczba para-protestów ogółem:     0

Odwołania:

             liczba odwołań ogółem:        0

Skargi do sądu:

             liczba skarg ogółem:             0

……………………………………………..
(osoba sporządzająca)



Uzasadnienie unieważnienia postępowania: Uzasadnienie prawne:
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm), ponieważ cena oferty z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy. W zakresie części nr 7
do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31.07.2020 r. do godz. 9:00 wpłynęły trzy oferty. Najniższą cenę, tj. 115
374,00 zł brutto, zawiera oferta nr 5, złożona przez wykonawcę UNIMETAL Sp. z o.o., ul. Kujańska 10, 77-400
Złotów. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi: 82 250,00 zł brutto,
tym samym cena najtańszej oferty przewyższa ją o 33 124,00 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie
kwoty na sfinansowanie zamówienia.
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