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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA    

 
Informuję, iż w dniu 21.03.2018 r. odbyło się postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ochrona, 
promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach – remont obiektów zabytkowych” 
realizowanego w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na 

obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji - część północna” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 

5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
ukazało się w BZP pod nr 526541-N-2018 dnia 05.03.2018 r.). 
W postępowaniu złożono: 1 ofertę, wykluczono 0 Wykonawców, odrzucono 0 ofert. 
 
Oferta nr 1 
NZB Sp. z o. o. 
ul. Makuszyńskiego 2/12 
49-300 Brzeg 
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Wynik postępowania: Przetarg unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ 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. 
Uzasadnienie unieważnienia: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia dla zad. 1 – 59 975,56 zł brutto, a dla zad. 2 – 28 734,57 zł brutto a cena 
zaproponowana w najkorzystniejszej ofercie nie podlegającej odrzuceniu  
przewyższa tę kwotę dla zad. 1 o 38 314,67 zł brutto, a dla zad. 2 o 9 543,96 zł brutto. 
W związku z tym, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie 
zamówienia do wysokości oferty z najniższą ceną, zobowiązany jest unieważnić 
postępowanie. 
 

 

         Proboszcz Parafii 

               ks. Krzysztof Odzimek 
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