
PCM POLKOWICE
Serce do irodowiska

Rrzedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
ul. D4browskiego 2, 59-100 polkowice

Polkowice, dnia 30.06.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA
ORAZ

ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, na zadanie pod nazwq:

,,Br,dowa 2 szt. wiat garaiowo-magazynowych o konstrukcji lehkiej stalowei

w trybie zaprojektuj i wybudui" Nr sprawy 7/2021

prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z a(t. 275 pkt I ustaw z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo
zam6wieh publicznych (Dz. U. 2019 poz.2019 ze zm.l, zwanq dalej ustawq Pzp

Zamawialqcy, tj. Przedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., 59-100 Polkowice dziatajac na podstawie
art- 260 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. informuje o uniewa2nieniu Ww postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego oraz odrzuceniu oferty zlozonej w niniejszym postepowaniu.

Uzasadnienie Drawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp. Zamawiajqcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia
publicznego jezeli wszystkie zlozone oferty podlegaly odrzuceniu.

U za sad nien ie fa ktyczne :

W Mw postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego, ogloszonego w BZP pod nr.2021|BZP
00073883/01 w dniu 07.06.202'l r. do uplywu skladania ofert , tj. do dnia 22.06.2021 r. do godz. 'l'l .30 wplynQta

.iedna oferta zlo2ona przez'.
PW ELPOL Sp. z o.o.

ul. K.B. Kominka 3/4

59-220 Legnica; skr. Poczt. 229

z cen4 ofertowA brutto w wysokosci 587 940,00 zl oraz kryterium ,,okres udzielonej gwarancji jakoSci" - 5 lat

Jedyna oferta zlo2ona w niniejszym postepowaniu zostala odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) i 6)
w zwiqzku z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. , Zloaona oferta jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp oraz
wymaganiami SWZ, poniewaz nie zawiera podpisu Wykonawcy we wlaSciwej formie , w zwiazku z czym nie
zostala sporzqdzona lub przekazana w spos6b zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnym i

sporzAdzania lub przekazywania oterl ptzy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej okre5lonymi przez
zamawraJacego.

Wobec tego, 2e jedyna oferta zlozona w niniejszym postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego
podlegata odrzuceniu, Zamawiajqcy uniewaznia postepowanie na podstawie art. 255 pkt2) ustawy Pzp.
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Miejskiej Sp. z o.o.
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94 10902109 0000 0005 5000 0085

tel.
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