
| PWSZ 
w E L B L Ą G U 

ZP/PN/2312/12/1814/2018 
Elbląg, dn. 09-08-2018 r. 

D E F E R O SP.Z.O.O. 
Za jęcza 5/11 
98-200 Sieradz 

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 
ZP/PN/2312/12/1670/2018 z dnia 19-07-2018 r. na: Wymiana okien w audytorium budynku dydaktycznego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - dalej PZP informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego: 

Uzasadnienie: 
Zamawiający unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. art. 93 

ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP: 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. 

(numer oferty) Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
(brutto) 

Termin 
realizacji 

robót 
Okres gwarancji 

(01) 
DEFERO SP.Z.O.O. 

Zajęcza 5/11, 98-200 Sieradz 
59 000,00 zł 

do 7 dni licząc 
od daty 

przekazania 
terenu robót. 

60 dni od daty 
przekazania terenu 

robót. 

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, tj. kwotę 30.535,62 zł brutto, jednocześnie nie jest możliwe zwiększenie w/w kwoty. 

Od powyższej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy PZP. 

Zamawiający prosi o potwierdzenie odbioru czytelnego niniejszego pisma na numer telefonu: 0-55 629 05 52 
lub e-mailem na adres: zp@pwsz.elblag.pl.W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony 
w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesianego pocztą 
elektroniczną. > 

podpis i p i e c z a 

Dział Zamówień Publicznych 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

tel. 55 629 05 53 fax. 55 629 05 10, e-mail: zp&pw^z.clblag.pl Strona 1 z 1 
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