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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
dotyczy Części Nr 4 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie 

28-200 Staszów, ul. Rynek 1 
www.biblioteka-staszow.pl , www.bp.bip.staszow.pl 

tel. (15) 864-30-57  e-mail: bip@biblioteka-staszow.pl 
  

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

„Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych, mebli i wyposażenia 

na wymiar, mebli i wyposażenia w standardzie, sprzętu komputerowego i multimedialnego 

oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w ramach 

zadania: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” 

Część nr 1: Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych do 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie 

Część nr 2: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia na wymiar do Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy w Staszowie 

Część nr 3: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia w standardzie do Biblioteki 

Publicznej  Miasta i Gminy w Staszowie 

Część Nr 4: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz 

oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie”  
 

zostało unieważnione, w zakresie: 

- Części Nr 4 - : Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego 

oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w ramach 

zadania pn. : „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 
 
 

na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) tj.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli: 4) 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”.  
Uzasadnienie: 

Część Nr 4 - Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz 

oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w ramach zadania pn. : 

„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 

2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 

Do przedmiotowego postępowania na Część Nr 4 złożono dwie oferty. 
Oferta z najniższą ceną - oferta Nr 5 - złożona przez WŁADYSŁAW ŚWIĄTKOWSKI 

F.W. „PECET”  , ul. Józefa Piłsudskiego 1, 28-200 Staszów, z ceną ogółem brutto:  38 400,00 zł i z 

zaoferowanym terminem płatności 30 dni, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. kwotę brutto: 36 413,96 zł. 

Zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 

 

Staszów, dnia 31.07.2019   

Dyrektor  

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  

w Staszowie            

http://www.biblioteka-staszow.pl/
http://www.bp.bip.staszow.pl/

