
Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Ogłoszenie o unieważnieniu 
postępowania

Nowy Targ 07.09.2018r.
Nasz znak: ZP.271.24.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. 

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  niniejszego
zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 5 700 000,00 zł. 

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu została złożona 1 oferta:
Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa – lider
konsorcjum, 
IB Odpady Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ - partner Konsorcjum
- cena oferty: 7 998 237,65 zł,
- termin płatności 30 dni kalendarzowych liczony od przedłożenia prawidłowej faktury VAT,

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego
pisma  /np.  poprzez  odesłanie  pisma  z  adnotacją  potwierdzam  otrzymanie  i  podpisem/  na
nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.
W  przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  wiadomości  przez  wykonawcę  zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub
drogą  elektroniczną  na  podany przez  wykonawcę adres  e-mail  zostało  mu doręczone  w sposób
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić
będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa,
2/ tablica ogłoszeń,
3/ www.nowytarg.pl
4/ a/a
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