
 

 

 Głogów, 26.09.2022 r. 
 

Nr postępowania: RI.271.17.2022 
 

  
 

dotyczy:  zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego i 
elektronicznego w ramach projektu „Dostępna szkoła” – zadanie pn.: „Poprawa dostępności 
szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”. 

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

CZĘŚĆ 2 – „Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
w Wilkowie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu”. 

 
Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, tj. Gmina Głogów informuje, że unieważnia postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego 
i elektronicznego w ramach projektu „Dostępna szkoła” – zadanie pn.: „Poprawa dostępności szkół 
Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” - CZĘŚĆ 2 – „Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego dla 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wilkowie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Przedmościu”. 

 
Uzasadnienie prawne. 
Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt 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 lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  
 
Uzasadnienie faktyczne. 
W terminie do 16.09.2022 r., do godz. 9:00 w przedmiotowym postępowaniu dla Części 2 zostały 
złożone dwie oferty. Oferty zostały złożone przez: 

1) BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów: 
– cena ryczałtowa brutto: 96.017,49 zł, 

2) Nowa Szkoła Sp. z o. o., ul. POW 25, 90-248 Łódź: 
– cena ryczałtowa brutto: 149.342,00 zł. 

 
Natomiast kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla Części 2  
wynosi: 93.320,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie 
zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 
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