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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 

 „DOSTAWĘ DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU” 

w ramach projektu pn.: 

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 

zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 
 

CZĘŚĆ 8 – MEBLE 

 

W związku z faktem uchylenia się od zawarcia umowy przez Wykonawcę Kall-Carrion 

Trading Sp. z o.o Sp.K., Aleja Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, 

zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 

z późn.zm.) „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego (…) zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1” 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.11.2020 r. do godz. 15:00 w ww. 

postępowaniu wpłynęły dwie oferty: 

 

Najkorzystniejszą ofertą spośród pozostałych ofert jest oferta nr 1 złożona przez 

TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa z ceną 57 072,00 zł brutto za 

wykonanie zamówienia.  

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia w części 8 przeznaczył kwotę w wysokości 

18700,00 zł brutto i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty. 

Nr 
oferty 

Nazwa firmy i adres Cena oferty brutto 
Termin wykonania 

zamówienia 
Okres gwarancji 

1 
TRONUS POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ordona 2A,                            
01-237 Warszawa 

57 072,00 zł do 15 dni 
 

60 mies. 
 

2 
Kall-Carrion Trading Sp. z o.o. Sp. k 
Aleja Solidarności 75/26 
00-090 Warszawa 

12 472,20 zł do 7 dni 60 mies. 
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Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż została wyczerpana przesłanka 

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określona w art. 93 ust. 1 

pkt 4 ustawy Pzp.tj. „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

cena 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 najkorzystniejszej oferty.” 

 

 

  Jacek Kąsek  

        DYREKTOR CKZiU nr 1 w Raciborzu 
 

 

 

 

 


