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Gmina Nędza
1.

ZAMAWIAJĄCY :
GMINA NĘDZA
adres:
ul. Jana III Sobieskiego 5

47 – 440 Nędza

2. TRYB ZAMÓWIENIA :
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579),
dalej zwaną „uPzp” lub „ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej
dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 5.225.000 euro

3. MIEJSCE OGŁOSZENIA :
Biuletyn zamówień Publicznych Nr 632059 – N - 2017 z dnia 13.12.2017r.
tablica ogłoszeń o przetargach w UG Nędza od dnia 13.12.2017r.
BIP : www.bip.nedza.pl

4.

Ilość złożonych

od dnia 13.12.2017r.

ofert :

3

5. Wybór oferty :
Zgodnie z art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579.)

z a w i a d a m i a się

o

unieważnieniu

postępowania

na podstawie art.93 ust.1 pkt 4) Pzp
4) cena 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 najkorzystniejszej oferty;

Uzasadnienie:
1. Zgodnie

z

pismem

Skarbnika

Gminy

nr

BR.3021.4.2018

z

dnia

10.01.2018r.

o wysokości środków przewidzianych na realizację zadania , Zamawiający w chwili obecnej
posiada środki w wysokości 9.570.618, 79 zł ( w tym promocja projektu i Inżynier Kontraktu ) ;
2. Cena

wszystkich

ofert

przewyższa

kwotę,

którą

zamawiający

zamierza

przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia;
3. brak możliwości zwiększenia środków finansowych w budżecie Gminy na sfinansowanie
zamówienia w takiej wysokości .

ZATWIERDZAM :
Wójt Gminy Nędza
Nędza dnia: 12. 01. 2018r.

Anna Iskała
...............................................................................................................................
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