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Sprawa nr WNP-000005/2021      

wg rozdzielnika

  
ZAWIADOMIENIE  O ODRZUCENIU  I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   

 

 Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym (bez negocjacji) na podstawie art. 275 pkt 

1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych” ( Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 ze zm.), na:  

 

„dostosowanie istniejącego budynku administracyjnego Kuratorium Oświaty do 

obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanego przy 

Al. Jerozolimskie 32 w Warszawie.” 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania: 

1. Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty nr 1, która wpłynęła od firmy: NEOSITE                

Sp. z o.o. z siedzibą: 05-270 Marki ul. Tadeusza Kościuszki 27 A. 

Przyczyna odrzucenia: 

W kosztorysie ofertowym Wykonawcy w branży budowlanej „8 Grupa: Stolarka”,                      

„8.1 Element Stolarka drzwiowa, aluminiowa” poz. 8.1.4 podana i wyceniona jest ilość           

21,50 m² co jest niezgodne z wartościami wskazanymi w przedmiarze robót, który wskazuje 

ilość 68,95 m².  

Zgodnie z art. 226 ust. pkt 10,  w zw. z art. 266  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo 

Zamówień Publicznych” ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający odrzuca ofertę.  

2. Zamawiający informuję, że oferta z najniższą ceną, która wpłynęła od firmy: DENBUD 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe Anna Deniszewska z siedzibą: 03-984 Warszawa 

ul. Okulickiego 11/7, na kwotę netto: 1 199 754,42 zł. brutto: 1 475 697,94 zł., przewyższa 

kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Kwota Zamawiającego przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 

netto: 1 077 664,22 zł. 

brutto: 1 325 526,99 zł. 

 

3. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie  art. 255               

pkt 3, w zw. art. 266 ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”                   

( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 
 

 
Emilia Lenartowicz (Dyrektor) 

- podpisano certyfikatem kwalifikowanym         
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