
 

       Trzcianka, dnia 20 kwietnia 2011r. 
 
 
  

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ 

 
„Modernizacj a lokalnych systemów zaopatrzenia w energi ę ciepln ą w 

kotłowniach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wł asnościowej w Trzciance 
Kotłownia grzewcza gazowa – wymiana kotła gazowego na kocioł opalany 

biomas ą w kotłowni grzewczej dwufunkcyjnej zlokalizowanej na działce 
geodezyjnej nr ewidencyjny 944/2 przy ul. M. Konopn ickiej nr 33  w Trzciance.”  

 
numer ogłoszenia: 60124-2011, data zamieszczenia: 3 1 marca 2011r. 

 
1. W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty: 

a. oferta nr 1 – ECO-THERM sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 177/179, 

99-400 Łowicz, kwota: 439 422,00 zł brutto. Cena oferty przekracza kwotę 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

a która zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego wynosi 369 983,62 zł. 

b. oferta nr 2 – REN-CRAFT sp. z o.o. ul. Dąbrowa 21, 85-147 Bydgoszcz – 

cena oferty – 364 900,00 zł brutto. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 

ust. 1 punkt 2 ustawy Pzp ponieważ Zamawiający żądał udzielenia 

na wykonanie przedmiotu zamówienia 5 lat rękojmii a oferent udzielił 5 lat 

gwarancji na zamontowane kotły oraz 2 lat na zamontowane pozostałe 

urządzenia i materiały. 

 

 Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

zawiadamia, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą 

„Modernizacja lokalnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną w kotłowniach 

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance Kotłownia 

grzewcza gazowa – wymiana kotła gazowego na kocioł opalany biomasą w kotłowni 

grzewczej dwufunkcyjnej zlokalizowanej na działce geodezyjnej nr ewidencyjny 

944/2 przy ul. M. Konopnickiej nr 33  w Trzciance.”. 

 



 

 Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

 

Uzasadnienie  

 

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

 


