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Częstochowa, 17 czerwca 2020 r. 
Oddział w Częstochowie 

 

090000/271/1/2020-ZAP 
UNP 2020-00348094   

 
 
Do wszystkich zainteresowanych 
 

  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż mebli biurowych, krzeseł 
biurowych obrotowych oraz regałów jezdnych i stacjonarnych w ramach 
pierwszego wyposażenia dla nowopowstałego budynku Oddziału ZUS                        
w Częstochowie”, oznaczenie sprawy 090000/271/1/2020/ZAP. 

 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
W CZĘŚCI I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Szanowni Państwo, 

 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie (Zamawiający), działając 

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu 
ww. postępowania w Części I przedmiotu zamówienia obejmującej „Dostawę i montaż 
mebli w nowopowstałym budynku D w Oddziale ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 
43/45”, ponieważ cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający 
zamierza przeinaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
Uzasadnienie: 

W prowadzonym ww. postępowaniu w Części I, obejmującej „Dostawę i montaż 
mebli w nowopowstałym budynku D w Oddziale ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 
43/45”,  złożono dwie oferty:  

Nr oferty 
Nazwa (firma) i adres  

Wykonawcy 
Cena brutto oferty 

 
Gwarancja 

 

1 
Tronus Polska Sp. z o.o. 
ul. Ordona 2a 
01-237 Warszawa 

756.771,03 zł 60 miesięcy 



2 / 2 

9 

Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowo- Produkcyjne 
Wiesław Zajączek 
ul. Zdunowska 201 
63-700 Krotoszyn 

466.358,19 zł 60 miesięcy 

 
Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  – 

bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza i może przeznaczyć na 
sfinansowanie Części I przedmiotowego zamówienia tj. 314.554,05 zł (słownie: trzysta 
czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery i 05/100 złotych).  

Oferta z najniższą ceną znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia tj. o 151.804,14 zł.  

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala 
Zamawiającemu na unieważnienie postępowania bez konieczności przeprowadzenia 
badania ofert.  

Zmawiający informuje, że w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty 
pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną. 
 
         Z wyrazami szacunku 
         Jarosław Żuk 
         Dyrektor Oddziału ZUS 
         w Częstochowie 
           


