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Łęczna, dnia 13.12.2019r. 

 

  

 

Znak: SP2.271.2.2019 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Przewóz dzieci  do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i przy ul. 

Marszałka Piłsudskiego 12 w okresie od dnia 02.01.2020r. do  dnia 22.12.2020r.” 

 

    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo 

zamówień publicznych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn.zm. ) zawiadamia, że 

unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Przewóz dzieci  do 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12  

w okresie od dnia 02.01.2020r. do  dnia 22.12.2020r.” 

 

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania 

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt. 499) ustawy Prawo zamówień 

Publicznych – „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”. Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

 

Uzasadnienie faktyczne 

 

W postępowaniu złożono siedem ofert: 

 

1. Górnik Transport Spółka z o.o Bogdanka 21-013 Puchaczów 

wartość oferty (część II)- dzienna cena ryczałtowa brutto w całości wraz z opiekunem -347,20 zł. 

2. Górnik Transport Spółka z o.o Bogdanka 21-013 Puchaczów 

wartość oferty (część I)- dzienna cena ryczałtowa brutto w całości wraz z opiekunem -297,60 zł. 

3. Górnik Transport Spółka z o.o Bogdanka 21-013 Puchaczów 

wartość oferty (część V)- dzienna cena ryczałtowa brutto w całości wraz z opiekunem - 297,60 zł. 

4. Samochodowe Usługi Transportowe Wiesław Piątek ul. Milejowska 20, 21-010 Łęczna 

wartość oferty (część III)- dzienna cena ryczałtowa brutto w całości wraz z opiekunem – 237,60 zł. 

5. Samochodowe Usługi Transportowe Wiesław Piątek ul. Milejowska 20, 21-010 Łęczna 

wartość oferty (część IV)- dzienna cena ryczałtowa brutto w całości wraz z opiekunem – 

300,24 zł. 

6. Samochodowe Usługi Transportowe Wiesław Piątek ul. Milejowska 20, 21-010 Łęczna 

wartość oferty (część VI)- dzienna cena ryczałtowa brutto w całości wraz z opiekunem – 348,84 zł. 

7. Bus Serwis Jarosław Decyk  21-010 Łęczna , Zofiówka 75 

wartość oferty (część VII )-dzienna cena ryczałtowa brutto w całości wraz z opiekunem -336,00 zł. 
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Środki finansowe przeznaczone na realizacje zamówienia to: 350.000 zł: 

 część I – 384,79 zł - dzienna cena brutto w całości wraz z opiekunem, 

 część II  - 299,28 zł - dzienna cena brutto w całości wraz z opiekunem, 

część III  - 149,64 zł - dzienna cena brutto w całości wraz z opiekunem, 

część IV  - 187,05 zł - dzienna cena brutto w całości wraz z opiekunem, 

część V  - 256,53 zł - dzienna cena brutto w całości wraz z opiekunem, 

część VI  - 213,77 zł - dzienna cena brutto w całości wraz z opiekunem, 

część VII  - 400,82 zł - dzienna cena brutto w całości wraz z opiekunem, 

 

W związku z powyższym postępowanie należało unieważnić. 

 


