MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
DYREKTOR GENERALNY
Jarosław Szajner

Warszawa, dn. 5 czerwca 2019 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: Dostawa wraz z montażem regałów magazynowych, a także dostawę
elektrycznego wózka widłowego wysokiego składowania (znak sprawy: BOU-IV.272.19.2019).

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), zamawiający unieważnia przedmiotowe
postępowanie z uwagi na fakt, iż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. W przedmiotowym
postępowaniu złożone zostały dwie oferty. Cena oferty z najniższą ceną wynosi 412 050,00 zł.
Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 280 000,00
zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie
zamówienia do ceny oferty zawierającej najniższą cenę.
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oznaczenie sprawy: BOU-IV.272.19.2019
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-930 Warszawa
Zbiorcze zestawienie ofert otwartych 30 maja 2019 r.:
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin realizacji (w dniach)

1

BM Serwis
02-495 Warszawa, ul. Gierdziejewskiego 5
siedziba: 01-913 Warszawa, ul. Szekspira 4/75

412.050,00 zł

60/70 dni

2

Asie Aleksander Szymerski
02-928 Warszawa, ul. Zelwerowicza 87

585.000,00 zł

Brak wskazania

Na realizację zamówienia zamawiający przeznaczył łączną kwotę 280.000,00 zł brutto.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986, z późn. zm.), Wykonawca
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
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