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ZAMAWIAJĄCY                                                                        Mława 14.06.2022 r. 
POWIAT MŁAWSKI 
Ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława 
reprezentowany przez  ZARZĄD POWIATU MŁAWSKIEGO 
 
REGON: 130377735    NIP: 569-176-00-40 
tel.: (23) 654 34 09, 655 29 00  
REGON: 013269344 NIP: 125-09-40-609 
Godziny urzędowania:  poniedziałek – piątek  od 800 – 1600   
 
Strona internetowa: https://powiatmlawski.pl  
Biuletyn Informacji publicznej: https://bip.powiatmlawski.pl 
Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatmlawski.pl 
 

 
 

Unieważnienie postępowania 
 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - dalej: 
ustawa Pzp na zadanie pn„„Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4  w 
Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 
objętego dofinansowaniem z Programu  Rządowego Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych i ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( FRKF) 
– Ministerstwo Sportu i Turystyki 
 

Powiat Mławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego  
06 - 500 Mława, ul. Władysława  Reymonta 6, działając na podstawie art. 255 pkt. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej 
„Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania na w/w zadanie. 
 
Podstawy prawne unieważnienia: 
Art.255 pkt.3 ustawy 
„Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
3) 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 
W postepowaniu przetargowym znak sprawy zm. 272.3.2022 r., dot. postępowania 
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. 
„Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  
44a”objętego dofinansowaniem z Programu  Rządowego Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych i ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
( FRKF) – Ministerstwo Sportu i Turystyki wpłynęły 2 oferty. 
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Oferta 1 JL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

                  Plac Tadeusza Kościuszki 1 

                  18-400 Łomża 

Cena  za wykonanie całości zamówienia   brutto       - 13.495.983,98zł. 

Gwarancja – rękojmia  60 m-cy 
                                                                                                      
Oferta 2 ENERCON Dawid Grochowski 

                  Księży Dwór 174 

                  13-200 Działdowo 

Cena  za wykonanie całości zamówienia   brutto       - 11.686.209,69zł. 

Gwarancja – rękojmia  60 m-cy 
 
Zamawiający na sfinansowanie całości zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 
311.200.000,00zł., (brutto). Oferta Nr 2 w/w jako najtafirmy przekracza tę kwotę. 

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na  sfinansowanie 
zamówienia do ceny oferty zaoferowanej. 

Zamawiający na sfinansowanie całości zamówienia  zamierza przeznaczyć kwotę 
11.200.000,00., (brutto). Oferta Nr 2 w/w firmy jako najtańszej przekracza tę kwotę. 

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na  sfinansowanie 
zamówienia do ceny oferty zaoferowanej. 

Zamawiający jest zobligowany do unieważnienia prowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń 
enumeratywnie wymienionych w art.255 ustawy. 

 

                                                                                             Zamawiający: 
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