
         Tarnów, dnia 19.10.2021 r. 

Zamawiający: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
Ul. Mickiewicza 8 
33-100 Tarnów 

Nr referencyjny: L.Dz./K-dzpz/382-4/2021 

 
 

Informacja o unieważnieniu postępowania  
w części 1, 3, 4 oraz 5  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021 

poz. 1129 ze zm.) w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na Dostawę urządzeń 

komputerowych i akcesoriów, serwerów i UPS-ów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz 

oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. 

Identyfikator postępowania: c4ffe831-2715-4bef-b0d0-7c4c8eb55f18 

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. poz. 2021 poz. 1129 ze zm.) informuje, iż na podstawie art. 255 pkt 3) 
unieważnia przedmiotowe postępowanie w części 1, 3, 4 oraz 5. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 
2021 poz. 1129 ze zm.): Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 
jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Część 1 
W przedmiotowym postępowaniu cena brutto oferty z najniższą ceną wynosi 258 500,00 zł 
brutto, natomiast Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części 1 
kwotę 246 000,00 zł brutto i nie może jej zwiększyć do ceny podanej w ofercie z najniższą ceną. 
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części 1. 
 
Część 3 
W przedmiotowym postępowaniu cena brutto oferty z najniższą ceną wynosi 123 414,51 zł 
brutto, natomiast Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części 3 



kwotę 91 200,00 zł brutto i nie może jej zwiększyć do ceny podanej w ofercie z najniższą ceną. 
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części 3. 
 
Część 4  
W przedmiotowym postępowaniu cena brutto oferty z najniższą ceną wynosi 137 179,44 zł 
brutto, natomiast Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części 4 
kwotę 130 100,00 zł brutto i nie może jej zwiększyć do ceny podanej w ofercie z najniższą ceną. 
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części 4. 
 
Część 5 
W przedmiotowym postępowaniu cena brutto oferty z najniższą ceną wynosi 324 679,41 zł 
brutto, natomiast Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części 5 
kwotę 271 000,00 zł brutto i nie może jej zwiększyć do ceny podanej w ofercie z najniższą ceną. 
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części 5. 
 
 
 
 

Rektor PWSZ w Tarnowie 
dr hab. Małgorzata Kołpa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
1 x PHU BMS Sp J. Z. Bielecki 
1 x Compro Jolanta Olszewska 
1 x SUPREMO Sp. z o.o. 

1 x JB Multimedia Jerzy Bielecki 
1 x CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. 

1 x strona prowadzonego postępowania 
1 x aa 


