
 
 
 
 
 

Rybnik, dnia 3 listopada 2010 r. 
   
   
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZST.341/5/2010 w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  Dostawę wyposażenia pracowni górniczej w Zespole Szkół 
Technicznych w Rybniku w ramach projektu pod tytułem „Wzrost dostępności i poprawa 
warunków kształcenia ustawicznego w Rybniku” 
   
 

ZAWIADOMIENIE 
o unieważnieniu postępowania  

   
Zamawiający – Miasto Rybnik – Zespół Szkół Technicznych, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 

pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
Dostawę wyposażenia pracowni górniczej w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku w ramach 
projektu pod tytułem „Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w 

Rybniku” w części dotyczącej zadania nr 2. 
   
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 wymienionej ustawy. 
   

Uzasadnienie 
   

W postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia pracowni 
górniczej w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku w ramach projektu pod tytułem „Wzrost 
dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w Rybniku” w części dotyczącej zadania 2 
wybrana została oferta Wykonawcy Magalis Magiera Zbigniew Zamawiający. Wybrany wykonawca 
uchylił się od zawarcia umowy.  Oferta najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert zawiera cenę 8784 
zł i przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (7200 zł). 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku gdy 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. 
   W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1) PHPU Zuber Andrzej Zuber, 

2) Magalis Magiera Zbigniew. 
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