
 
 

Warszawa, 6 czerwca 2016 r. 

 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 
ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa  
Tel. +48 22 530 66 40 
Faks +48 22 831 06 63 

Do wszystkich zainteresowanych oraz 
Uczestników postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

W CZĘŚCI 2) 

dotyczy 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi zakupu miejsc noclegowych we 

Wrocławiu przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty na potrzeby wydarzenia Culinary Connection 
Wrocław - San Sebastian (dalej jako „Postępowanie”) 

znak sprawy: ZP/SNH/05/2016 

 (część 2 Postępowania) 

 
Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. 2015 r., poz. 2164) – dalej zwaną „ustawą Pzp”. 

 

Zamawiający - Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, na podstawie 
art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2164), dalej jako „ustawa Pzp” unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w części 2 
Postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty złożonej w Postępowaniu przewyższa kwotę, 
którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części. 

Uzasadnienie prawne:  

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 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. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę 
jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, tj. 13 776,25 zł brutto.  

W Postępowaniu w części 2, złożone zostały następujące oferty: 

Oferta nr 1 -  cena oferty brutto: 18 630,00 zł 

Oferta nr 2  - cena oferty brutto: 17 550,00 zł 

  



 
 
 

Powyższe oznacza, iż cena zaoferowana w każdej z ofert przekracza kwotę jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia dla części 2. W związku z tym, 
bez względu na to, która ze złożonych ofert w przypadku braku odrzucenia przedstawiałaby 
najkorzystniejszy bilans ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia i innych pozacenowych 
kryteriów oceny ofert: (I) odległość (od budynku Kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu ul. Kazimierza 
Wielkiego 19a-21) - 30%, (II) standard hotelu powyżej wymaganego minimum – 20% oraz (III) strefa 
relaksu – 10 % , przekraczałaby ona kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego 
zamówienia.  

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację przedmiotowego zamówienia w części 2, z 
uwagi na ograniczenia wynikające z kosztorysu projektu.  

 

Z uwagi na powyższe unieważnienie Postępowania w części 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) 
ustawy Pzp jest uzasadnione.  

 

 

 

 


