Mińsk Mazowiecki, dnia 02.12.2021 r.

D.251.05.2021
Dotyczy:

przetargu prowadzonego na podstawie art.. 275 pkt 1 ustawy PZP w trybie
podstawowym bez negocjacji na dostawę energii elektrycznej na potrzeby
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. w roku
2022 nr bzp 2021/BZP 00276540/01 z dn. 19.11.2021 r. , nr ref. D.251.05.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania
Stosownie do art. 260 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Mińsku Mazowieckim (05-300) przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56, zawiadamia,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP w trybie podstawowym bez negocjacji pt:
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. w roku 2022”
została złożona 1 oferta.
Zamawiający, zgodnie z art. art. 222 ust. 4 ustawy PZP, bezpośrednio przed otwarciem ofert
podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości
833545,31 złotych umieszczając ją na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
upubliczniając w portalu e-Zamówienia oraz w portalu miniPortal.
Zamawiający, zgodnie z art. art. 222 ust. 5 ustawy PZP, umieścił informację z otwarcia ofert
na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w portalu miniPortal i przesłał ją
przez e-PUAP uczestniczącym wykonawcom.
Ponieważ oferta z najniższą ceną (1233786,19 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może obecnie
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy PZP
zamawiający unieważnia postępowanie.
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