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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym 
o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, pn.: „Wybór Operatora 
Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji.” 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
zawiadamia, że w dniu 05.10.2020r., unieważnił przedmiotowe postępowanie. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający ogłosił niniejsze postępowanie w dniu 17.09.2020r. w Biuletynie Zamówień 
Publicznych i na stronie internetowej. 
Do upływu terminu składania ofert tj. do 01.10.2020r., do godz. 12:00 wpłynęły dwie oferty od: 

1) ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. al. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów cena ofertowa brutto - 
885.600,00 zł  

2) TECHUP Sp. z o.o. ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów cena ofertowa brutto -
1.140.564,24 zł. 

W przedmiotowym postępowaniu na sfinansowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 480.000,00 zł. 
Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację 
tego zamówienia. 
Uzasadnienie prawne: 
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Strona internetowa Zamawiającego. 
2. ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. al. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów. 
3. TECHUP Sp. z o.o. ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów. 
4. ZP a/a 
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