
   
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej 

 

Projekt Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości  o rozpoznawalnej marce 
i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców 

 

1 | S t r o n a  
 

Opoczno, dnia 17.08.2022 r. 
 

Znak sprawy: ZP.271.20.2022 

-Strona internetowa prowadzonego postępowania- 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powadzonego  w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji na realizację zadania pn.: Opracowanie i wdrożenie systemu rozwoju 
kompetencji kadr 

 
 Zamawiający, Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, działając na podstawie  
art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
 (t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 1129 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”  informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty  
o unieważnieniu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym  
na dzień 03.08.2022 r., do godz. 10:00, wpłynęły 2 oferty tj.: 
 

Nr 
oferty 

 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto 
[zł brutto] 

 
1 

Heuresis Sp. z o.o. 
ul. Władysława Syrokomli 11/8 
30-102 Kraków 

 
35 968,00 zł  

Oferta odrzucona 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp (Zamawiający 
odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt  
w stosunku do przedmiotu zamówienia), w związku  
z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp ( Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską 
cena lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, którego złożone 
wyjaśnienia nie uzasadniają podanej w ofercie ceny). 
Wykonawca w wyjaśnieniu  złożonym  na wysłane przez 
Zamawiającego wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie 
wyliczenia ceny, kosztu lub ich istotnych części składowych, 
potwierdził że w formularzu ofertowym omyłkowo podał kwotę 
35 968,00 zł jednocześnie  informując, że właściwa kwota, którą 
oferują za wykonanie przedmiotowego zamówienia wynosi 
brutto: 135 968,00 zł. 
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2 

BRAINSTORM GROUP Sp. z o. o. 
ul. Perla 10  
41-300 Dąbrowa Górnicza 

   
153 504,00 zł 

 
 
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  
w wysokości: 126 000,00 zł brutto.  
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.   
 
Uzasadnienie prawne: 
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
  
 Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe 
zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.  
 

Z up. Burmistrza Opoczna 
 (…) Andrzej Kacprzak 
 Zastępca Burmistrza 


