Warszawa, dnia 13 lutego 2018 roku.

Piotr Płaciszewski
prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą TENDERS Piotr Płaciszewski
działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego
(Inwestora) - Konstancińskiego Domu Kultury
e-mail: kdk@tenders.com.pl
pginel@konstancinskidomkultury.pl

ALUGLASS – REALIZACJA
Piotr Kalbarczyk
ul. Kąkolowa 38 a
04-848 Warszawa
e-mail: pkalbarczyk@op.pl
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie wielobranżowej
dokumentacji projektowej i robót budowlanych rewaloryzacji i adaptacji domu ludowego w Jeziornie
na cele muzealne Muzeum Wycinanki Polskiej” (w treści niniejszego pisma jako: „Postępowanie”)
nr sprawy: KDK/ZP/10/1/2017, realizowanego w ramach umowy nr RPMA.05.03.00-14-5989/16-00
o dofinansowanie projektu „MUZEUM WYCINANKI POLSKIEJ” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Gospodarka przyjazna środowisku” działania
5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający - Konstanciński Dom Kultury1, działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 3 pkt
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp” informuje, że na podstawie przepisu art. 93 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp unieważnia Postępowanie.
UZASADNIENIE
W dniu 13 lutego 2018 roku o godz. 9:30 rozpoczęła się procedura otwarcia jedynej oferty
złożonej w Postępowaniu. Bezpośrednio przed otwarciem oferty Zamawiający odczytał
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w wysokości: 3.500.000 PLN
(brutto). Cena złożonej oferty wynosi: 6.051.600,00 PLN (brutto). Tym samym ziściła się
przesłanka, o której mowa w przepisie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W konsekwencji,
Zamawiający postąpił jak na wstępie.
Niniejsza informacja o unieważnieniu Postępowania została również zamieszczona na
stronach internetowych:
http://tenders.com.pl/aktualnosci oraz http://bip.konstancinskidomkultury.pl
Zamawiający zwraca się z prośbą o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/

Rafał KASTERSKI
1

w imieniu i na rzecz którego działa Pełnomocnik – Piotr Płaciszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
TENDERS Piotr Płaciszewski;
str. 1
mob.:
e-mail:
www:

+48 516 411 217
biuro@tenders.com.pl
tenders.com.pl

