
zQo
łółż

MoZ.DA.25Io.I2.2o2o

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Łódź, dnia L4.0L.2O2L roku

ZamawiającY -Miasto ŁÓdŹ - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy
ul, KonstantYnowskiej 8/1o, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4r, prawo
zamówień PublicznYch, informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia Publicznego, którego przedmiotem jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnYch wraz z dzierŻawq kontenerów z Miejskiego ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o. o

uzasadnienie unieważnienia:

podstawa prawna

Art, 93 ust.1 Pkt. 4 ustawY Prawo zamówień, zwanej dalej u.p.z.p. lub ustaw ą _ Zamawiajqcy
uniewaŻnio PostęPowanie o udzielenie zomówienia, jeżeli ceno najkorzystniejszej oferty tub oferta z
najniŻszq cenq PrzewYŻsza kwotę jakq zamawiajqcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zomówienia..

uzasadnienie fa ktvczne

W PrzedmiotowYm PostęPowaniu w części 1 wpłynęła jedna oferta od wykonawcy preZero Service
Centrum SP. z o. o. ul. Łąkoszyńska 127, gg-3o0 Kutno, który oferuje wykonanie tej części
zamówienia za lączną kwotę brutto 357.65g,34 zł, natomiast Zamawiający na tą cześć zamówienia
Planował PrzeznaczYĆ kwotę 31.4.g'].8,g4 zł. W związku z przekroczeniem kwoty jaką zamawiający
zamierzał przeznaczyĆ na sfinansowanie niniejszego zamówienia koniecznym stało się unieważnienie
przed m iotowej części zamówienia.

uzasadnienie unieważnienia:

podstawa prawna

Art, 93 ust.1 Pkt. 4 ustawY Prawo zamówień, zwanej dalej u.p.z.p. lub ustaw ą - Zamawiajqcy
uniewaŻnia PostęPowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z, najniŻszq Cenq , PrzewYŻsza kwotę jakq zamowiojqcy zamierza prrernacryć na sfinansowanie
zamówiehia. .
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uzasadnienie faktvczne

w przedmiotowym postępowaniu w części 2 wpłynęła jedna oferta od wykonawcy prezero service

Centrum Sp. z o. o. ul. Łąkoszyńska I27, gg_3oo Kutno, który oferuje wykonanie tej części

zamówienia za |ącznąkwotę brutto 18.662,40 zł, natomiast Zamawiający na tą czeŚĆ zamówienia

planował przeznaczyć kwotę g.457,56 zł, W związku z przekroczeniem kwoty jaką zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia koniecznym stało się unieważnienie

przedmiotowej części zamówienia.

zamieszczono:
- strona internetowa Zamawiającego
- tablica ogłoszeń
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