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Projekt „Dobry zawód - lepsza przyszłość”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa - XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,   

Działanie  - XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie - XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

 

Pabianice, dnia 08.11.2022 roku 
 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

                    

                                                            

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń oraz wyposażenia na potrzeby 

realizacji projektu pn. „Dobry zawód - lepsza przyszłość” – III postępowanie” 

 

 

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych z 11.09.2019 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) 

informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3) w/w ustawy. 

Poprzez publikację w dniu 25.10.2022 roku ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00407905/01, 

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie podstawowym – wariant I.  

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019 z późniejszymi zmianami), przed otwarciem ofert Zamawiający upublicznił informację o 

wysokości środków, jakie może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, tj. kwotę w wysokości 

111.779,96 zł. 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 04.11.2022 roku zostały złożone oferty, których 

zestawienie zbiorcze zawiera poniższa tabelka. 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Wartość oferty 

[zł] 

Wydłużenie 

minimalnego 

okresu gwarancji 

[m-ce] 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

[dni] 

Warunki 

płatności 

[dni] 

1 

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka 

Spółka z o. o. 

26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 4 

125.060,25 48 30 30 

2 
Mechatronik Artur Grochowski 

05-270 Marki, ul. Leopolda Lisa Kuli 103/2  
116.493,30 0 30 30 

 

Uwzględniając bilans przyznanych w oparciu o zawarte w swz kryteria ocen stworzony został ranking, z 

którego wynika, iż za najkorzystniejszą ofertę winna zostać uznana oferta złożona przez firmę - CEZAR 

Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka z o. o. z Radomia z ceną 125.060,25 zł. 
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Mając powyższe na uwadze, uwzględniając wartość złożonej oferty oraz wysokość środków, jakie 

Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, Zamawiający postanowił 

dokonać unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt. 3) w/w ustawy. 


