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ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA 

 Zamawiający : 

Gmina Jeżowe – reprezentowana przez Wójta Gminy Jeżowe – Marka Stępaka 

 

Województwo: Podkarpackie Powiat: niżański 

Gmina: Jeżowe Kod pocztowy: 37-430 

Miejscowość: Jeżowe Adres siedziby: Jeżowe 136 A 

Nr domu: 136 A Nr lokalu:  - 

REGON: 830409413 NIP: 602-00-17-490 

Nr telefonu: 15 87 94304 Nr faksu: 15 879-43-42 

Adres poczty elektronicznej sekretariat@jezowe.pl , przetargi@jezowe.pl 

Adres strony www. www.jezowe.pl ,    BIP - www.jezowe.biuletyn.net 

 

 

Dostawa  lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego   ze zbiornikiem wodnym minimum 1000 litrów 

dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie 

 

Zadanie  współfinansowane jest  ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

 jest Ministerstwo  Sprawiedliwości. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 ). Ogłoszenie  BZP Nr 617560-N-2018 z dnia 14.09.2018 r. 
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Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 ). Zamawiający informuje o unieważnieniu 

przedmiotowego postępowania. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia. Kwota zabezpieczonych środków wynosiła :   Kwota netto:  270.731,70 zł.  

                  Kwota brutto: 333.000,00 zł  

 Uzasadnienie prawne: 

Na podstawie art. 93 ust. 1. pkt. 4 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu). 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub 

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 

  

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania 

niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 

dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. 

  

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się  w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 

 

       Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe 

                                                ............................................................... 
                                                            / Podpis kierownika jednostki na oryginale /  

 

 

 


