
Ogłoszenie o unieważnieniu 
             postępowania

Znak: ZP.271.5.2020
Nowy Targ 28.02.2020.

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na  zakup i  dostawę ciągnika w ramach projektu:  pn.
Rozwój  infrastruktury  Turystycznej  Miasta  Nowy  Targ  poprzez  zakup  specjalistycznego
sprzętu do przygotowania  tras  biegowych oraz  budowę wież widokowych w ramach 6 Osi
priorytetowej  Dziedzictwo  regionalne,  działanie  6.3  Rozwój  wewnętrznych  potencjałów
regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr. nr RPMP.06.03.01-
12-0497/16.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r, poz. 1843) zawiadamia, iż
unieważnia  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone w  trybie  przetargu
nieograniczonego,  ponieważ  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą
zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  na
sfinansowanie  zamówienia  przeznaczył  kwotę  w wysokości  300 000,00 zł  natomiast  cena
oferty najkorzystniejszej wynosi 485 000,00 zł.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 3 oferty:
1) ROL-MECH Grażyna i Jan Grześko Sp z o.o. ul. Słowackiego 17, 37-550 Radymno

- cena oferty 485 000,00 zł,
- okres gwarancji 60 miesięcy.

2) PILAR-TECH Sp. j. T. Krzysztofek, K. Loranc ul. Powstańców 4, 31-422 Kraków
- cena oferty 362 850,00 zł,
- okres gwarancji 24 miesiące.

3) P.U.H. MLECZEK ul. Sobieskiego 40 g, 32-400 Myślenice 
 - cena oferty 409 000,00 zł,
- okres gwarancji 24 miesiące.

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) ROL-MECH Grażyna i Jan Grześko Sp z o.o. ul. Słowackiego 17, 37-550 Radymno,
2) PILAR-TECH Sp. j. T. Krzysztofek, K. Loranc ul. Powstańców 4, 31-422 Kraków,
3) P.U.H. MLECZEK ul. Sobieskiego 40 g, 32-400 Myślenice,
4) tablica ogłoszeń,
5) www.nowytarg.pl
6) a/a
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