
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU 
ul. Opolska 9 , 44-335 Jastrzębie-Zdrój 

Nr telefonu kontaktowego sekretariat: 032 43 49 657,  
Zespół Projektowy, nr telefonu kontaktowego: 032 43 49 616,  

e-mail : biuro@efs.jastrzebie.pl 

                                     

 

 

 

 

 

ZP.260.2.2022.AS      Jastrzębie- Zdrój, dn. 14.04.2022r. 

     

        

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 

pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019r.- Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129) 

na „Usługi przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania 

osoby na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój do siedziby DDP w Jastrzębiu- Zdroju przy ul. 

Wrzosowej 4-8-12 i z powrotem” 

I. Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju- Zamawiający zawiadamia o 

unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Uzasadnienie prawne: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 3 ustawy PZP, 

który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 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 dniu 04 kwietnia 2022 r. o godz. 10:16, czyli przed otwarciem ofert, 

Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie 

przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w wysokości 170 000,00 zł brutto. W 

przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj.04 kwietnia 2022r. do godz. 

10: 00, wpłynęły 2 oferty:  

1) Oferta Nr 1 złożona przez firmę SPIDER Mateusz Pająk; 32-600 Brzezinka; ul. Wiślana 16 

oferując za całość przedmiotu zamówienia kwotę 80 750 złotych brutto;  

2) Oferta Nr 2 złożona przez firmę Usługi Transportowe Przewóz Osób Stefan Szymik; 44-321 

Marklowice; ul. Astrów 24 oferując za całość przedmiotu zamówienia kwotę 199 750 złotych 

brutto. 

Oferta Nr 1 została odrzucona. W związku z powyższym najwyżej oceniona została oferta Nr 2 

złożona przez firmę Usługi Transportowe Przewóz Osób Stefan Szymik; 44-321 Marklowice; ul. 

Astrów 24 oferująca za całość przedmiotu zamówienia kwotę 199 750 złotych brutto, które 

przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego 

zamówienia, o kwotę 29 750,00 zł. Zamawiający po analizie swoich możliwości finansowych 
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stwierdził, iż nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego 

zamówienia do ceny oferty Nr 2. Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający podjął decyzję o 

unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP, ponieważ 

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.  

II. Jednocześnie informujemy, że oferta złożona przez Wykonawcę 1 -Oferta Nr 1 została 

odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco 

niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 224 ust. 6 odrzuceniu, 

jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie 

uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

III. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 ustawy PZP, Wykonawcy, którzy ubiegali się 

o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zostaną niezwłocznie powiadomieni                          

o wszczęciu postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego 

ten sam przedmiot zamówienia.  

IV. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują 

Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale 

IX ustawy PZP. 
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