
Ogłoszenie o unieważnieniu 
postępowania 
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Nasz znak: ZP.271.35.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wieży widokowej na Długiej Polanie w
Nowym Targu oraz budowę tarasu widokowego na osiedlu Zadział w Nowym Targu w
ramach projektu Finansowanego ze środków Unii EU w ramach Działanie 6.3. Rozwój
wewnętrznych  potencjałów  regionu,  Poddziałanie  6.3.1.  Rozwój  lokalnych  zasobów
subregionów – SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na
lata 2014 – 2020 (RPO WM) pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę
wież widokowych”.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1579
z późn. zm.) zawiadamia, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  na
sfinansowanie  zamówienia  przeznaczył  w  I  części  zamówienia  kwotę  w  wysokości
410 000,00 zł  natomiast  oferta  z  najniższą ceną wynosi  670 000,00 zł.,  na sfinansowanie
zamówienia przeznaczył w II części zamówienia kwotę w wysokości 450 000,00 zł natomiast
oferta z najniższą ceną wynosi 790 000,00 zł.

W przetargu zostały złożone 2 oferty:
1/ Artur Kołacz Firma Remontowo-Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ, cena
oferty: część I  zamówienia – 670 000,00 zł,  część II  zamówienia – 790 000,00 zł, okres
rękojmi  i  gwarancji  5  lat  dla  I  części  zamówienia,  7  lat  dla  II  części  zamówienia,
doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla
części I i II na 4 i więcej budowach
2/ Stanisław Majerczyk REM-BUD ul. Stasikówka 71c, 34-520 Poronin, cena oferty: część I
zamówienia  –  684  476,98  zł,  część  II  zamówienia  –  1  405  542,60  zł,  okres  rękojmi
i gwarancji  5  lat  dla  I  części  zamówienia,  5  lat  dla  II  części  zamówienia,  doświadczenie
zawodowe kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla części I i II na
4 i więcej budowach. 

Otrzymują:
1/ Artur Kołacz Firma Remontowo-Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ, 
2/ Stanisław Majerczyk REM-BUD ul. Stasikówka 71c, 34-520 Poronin,
3/ tablica ogłoszeń,
4/   www.nowytarg.pl  
5/ a/a

Projekt współfinisowniy przez Unię  urropejsk  ze środków urropejskęego Fridrszr Rozwojr Regęoinliego
w rnmnch Regęoinliego Progrnmr Operncyjiego Województwn Mnłopolskęego in

lntn 2014 -2020.
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