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GMINA SANTOK 
ul .Gorzowska 59;  66-431 Santok  
tel.(48) 957287510, fax. (48) 957287511 
e-mail: urzad@santok.pl, http: www.santok.pl 
 

                                     Santok, 28.09.2018 r. 
RRG.271.6.4.2018.DD 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE  

ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWEGO NR 1 

ORAZ  

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE   

ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWEGO NR 2 

1. Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 
2017.08.24) Gmina Santok informuje, iż dla przetargu nieograniczonego „Przebudowa dróg 
gminnych Gminy Santok, powiat gorzowski, województwo lubuskie w miejscowościach Lipki 
Wielkie i Nowe Polichno”, 
 
ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 004613F – ul. Lubelska w miejscowości Lipki Wielkie” 
Lokalizacja: powiat gorzowski, gmina Santok, dz. ewid. Nr 339/4, 350, 344, 355, 345 – obręb 12 
Lipki Wielkie, 
 
została wybrana najkorzystniejsza oferta.    

 
2. W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia częściowego nr 1 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne  
QUANTUM Sp. z o.o. 
ul. Nowa 14 Lipki Wielkie 
66-431 Santok  
NIP 599-318-37-28  
za cenę brutto: 1 070 437,27 zł  
okres gwarancji: 60 m-cy 

 
Uzasadnienie: 
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została złożona jedna oferta 
niepodlegająca odrzuceniu. Wybrana oferta była jedyną i najkorzystniejszą ofertą w kryterium 
cena i gwarancja, otrzymała maksymalną ilość 100 punktów. 
Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia częściowego nr 1: 750 959,37 zł brutto. 

 
3.  Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) Gmina Santok zawiadamia o unieważnieniu 
przedmiotowego postępowania w zakresie zamówienia częściowego nr 2. 
Podstawa prawna: 
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą 
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ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 
Uzasadnienie:  
W dniu 12.07.2018 r., Gmina Santok  wszczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 
na realizację  ww. zadania inwestycyjnego.  W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 
01.08.2018 r. do godz. 12:00, na zamówienie częściowe nr 2 wpłynęła jedna oferta. Zamawiający 
przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
częściowego nr 2: 445 805,59 zł brutto. 

W prowadzonym postępowaniu na zamówienie częściowe nr 2 złożona została oferta: 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne  
QUANTUM Sp. z o.o. 
ul. Nowa 14 Lipki Wielkie 
66-431 Santok  
NIP 599-318-37-28  
za cenę brutto: 568 793,57 zł  
okres gwarancji: 36 m-cy 

Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na 
realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej, 
Zmawiający dokonał unieważnienia postępowania w zakresie zamówienia częściowego nr 2  
w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24). 

 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, 

że  w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
 

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, 
że  w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 

 
                                                                                                              

                                                                                                               Wójt Gminy Santok 

                                                                                                                 Józef Ludniewski 

 


