
Gliwice, 08 czerwca 2018

Zarząd Stowarzyszenia
P rzyjaciół Chorych,,Hospicj um" w Gliwicach

44-1U Gliwice, ul. Daszyńskiego 29

j ako kierownik Zamawiającego

dot postępowania w przedmiocie wyboru Wykonawcy dla zadania o nazwie Rozbudowu i
przóbudiwa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych PrzY
ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach-ETAP I

WNIOSEK O UNIEWA?NIPN{E ĘOSTEPOWANIA

szanowni pństwo,

działając jako Komisja Przetargowa powołana dla zadania o nazwię Rozbudowa i
Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. L
Daszyńskiego 2g-3I w Gliwicach-ETAP I zawiadamiamy, iż po otwarciu i zbadaniu ofert

ustalono, iiw postępowaniu wpłynęła jedna wńna oferta - to jest oferta Zakładu Budowlano

Instalacyjnego ALFA mgr inz. Wojciech Caputa z slcdzibą przy ul. Plebiscytowej 1 w
Gliwicach gdzie wskazano aęnę w wysokościż'795 176,03 netto, 3 438 066,5Ż brutto.

Jednocześnie ustalono, iż podana w ofercie cena przekracza kwotę, którą ZamawiĄącY

zanierzń pIzeznaczyó na fi nansowanie.

Mając na uwadze fakt, iż Zamawtający nie moze zwiększyć tej kwoty do kwotY

podanej w ofercie, w ocenie Komisji zachodzą przesłanki uniewaznienia postępowania na

mocy art. 93 ust 1 p 4 PZP.

Mając powyższe na uwadzę na mocy art.20 ust 3 PZP oraz 93 ust 1 P 4 PZP Komisja

wnioskuje o uniewaznienie postępowania.
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O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

szanowni państwo,

dziŃając w imieniu Zamawiającego na podstawie art.92 ust 1 p 7 PZP oraz art,93 ust

l p 4 pZp za.wiadamiam, iż po otwar-ciu i zbadaniu ofert ustalono, iz w PostęPowaniu
. wpłynęła jedna wazna oferta-to jest Państwa oferta,

Jednocześnie ustalono, iż podana w ofercie cena (2795 176,03 nettoo 3 438 066,52

brutto), ptzekracza kwotę, którą Zamawiający zamlęrzń przeznaczyć na finansowanię,

Informuję przy tym, iż Zamawtający nie ńzó zwiększyć tej kwoty do kwoty podanej w

ofercie.

Ęm"śamym zachodząprzesłanki uniewaznienia postępowania na mocY art. 93 ust 1 P

4PZP.

Wobec powyższego postępowanie został uniewaznione,
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Lista członkow komisji przetargowej do postępowania nr 2l2o18 dot postępowania w

przedmiocie wyboru Wykonawcy dla zadania o nazwie Rozbudowa i Przebudowa

Budynkow Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy

ul. t. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach-ETAP l

w następującym składzie:

1. Artur Pakosz

2. Bożena Niemczynowicz

3. inż Piotr Fischer

4. adw. Marek Meller

5.inż. Jacek Starak
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