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Infoľmacja

o unieważnieniu postępowania

Zamawiający Katolickie Stowaľzyszenie Niepełnosprawnych Aľchidiecezji Warszawskiej,
ul' Deotymy 4I, (0I-44l) Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty
budowlane, pÍ7:. ,,PÍZebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne i
słuŻące ľehabilitacji osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych AľchidięcezjiWarszawskiei w Brwinowie''
(ZlRBl1l2022) informuje, Że na podstawie $ 6 ust. 5 pkt 2) REGULAMINU UDZIELENIA
ZAMOWIENIA NA RoBoTY BUDOWLANE w obiektach służących rehabilitacji' w
związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
doťlnansowane Ze śľodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych,
przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego, Załącznlk nľ 1 do Uchwały
Zarządu KSN AW z rr 30lXY 12022 z dnia 09.05.2022' unieważnił ww. postępowanie.

Uzasadnienie

W postępowaniu ogłoszonym w dniu w dniu 06.06.2022 ľ. pod numerem: Z|RB|ID\2 wpłynęła
jedna oferta Wykonawcy - MRC System Marcin Malinowski sp. jawna, ul Rozmarynu 15, (04-
880) Waľszawa, która następnie została objęta negocjacjami m'in. w zakresie kosztu i ceny,
zgodnie z $ 6 ust. 4 Regulaminu udzieleniazamőwienia na ľoboty budowalne,Załącznik nľ 1
do Uchwały Zaruądu KSN AW znr 30lXY12022 z dnia09.05.2022.
Cena złoŻonĄ oferty ptzewyŻsza kwotę, jaką zamauĺiający zamiĺ'ľza przeznaczyć, na
sfinansowanie zamówienia'
Zgođnie z $ 5 ust. 5pkt)2 Regulaminu udzieleniazamőwienia na roboty budowalne,Załącznik
nľ 1 do Uchwały Zarządu KSN Aw znľ 30XYl2022 z dnia09.05.2022, postępowanie o
udzielenie zamówienia moŻę zakończyć, się unieważnieniem postępowania, w szczególności
gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyŻsza kwotę, jaką
zamaw iaj ący zamiet za pr zęZnaczyć n a s fi n ans o wani e zamó wi eni a.

Mając powyzsze na uwadze, postanowiono jak na wstępie.
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