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Zawiadomienie o wyniku postępowania 

(unieważnienie) 

 

Niniejszym na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Zamawiający: 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju 

zawiadamia o wyniku postępowania pn: Usługi hotelarskie i cateringowe oraz usługi 

wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby organizacji „Obozów innowacji” w ramach 

projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”nr  zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/15/2013. 

 

A. Do dnia 23.04.2013r. do godziny 12:00 do Zamawiającego wpłynęły następujące 

oferty: 

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy 

 

1 

 

 

Atar Sp. z o. o. 

Ul. Komuny Paryskiej 19 

50-451 Wrocław 

Fax: 75 64 80 653 

a.miluta@hotel-relaks.pl  

 

 

B. Mając na względzie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

 Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie bowiem cena oferty 

 wskazanej w pkt. A zawiadomienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

 przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jak wskazał Zamawiający na sesji 

 otwarcia ofert przetargowych, kwota brutto jaką zamierza przeznaczyć na realizację 

 zamówienia będącego przedmiotem postępowania to 54.500,00 zł. Cena Wykonawcy 

 który jako jedyny złożył ofertę w postępowaniu to 74.160,00 zł. Zamawiający nie 

 stwierdził możliwości zwiększenia kwoty jaką zamierza przeznaczyć na realizację 

 zamówienia do kwoty 74.160,00 zł przez co koniecznym staje się unieważnienie 

 przedmiotowego postępowania. 
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 C. Zamawiający jednocześnie informuje, iż wobec czynności podjętych przez 

 Zamawiającego w toku postępowania można wnieść środki ochrony prawnej 

 przewidziane  w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

 Publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

        

 


