
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY TWARDOGÓRA 

UL. 1 MAJA 2  56-416 TWARDOGÓRA 

e-mail: sekretariat @cuw.twardogora.pl 

TEL./FAX. 071 606 61 00    NIP 911-20-13-633 REGON 363929163 

CUW.260.1.2022                                                            Twardogóra, 10.06.2022 r. 

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i  unieważnieniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn. „Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra 

w roku szkolnym 2022/2023” 

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra 

zawiadamia o: 

1. Odrzuceniu oferty nr 2 złożonej przez Firmę BOSS-TRAVEL Piotr Brociek, Strzelce 

37b, 56-410 Dobroszyce  na podstawie art. 226 ust. 3 w związku a art. 226 ust. 1 pkt 6 

ustawy pzp. 

UZASADNIENIE 

 Zamawiający wymagał w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożenia formularza oferty 

wraz z załącznikami określonymi w SWZ. Dokumentacja złożona zamawiającemu przez 

Firmę Piotr Brociek; Strzelce 37b; 56-410 Dobroszyce nie zawierała formularza oferty. 

Wobec tego stwierdza się, że korespondencja złożona zamawiającemu nie stanowi oferty                

w postępowaniu i należy ją odrzucić jako ofertę niezgodna z przepisami ustawy. 

 

2. Unieważnieniu postepowania prowadzonego pn. „Przewóz uczniów do szkół 

prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2022/2022” w trybie 

podstawowym tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp. dla zamówienia o wartości 

nieprzekraczającej 215.000,00 euro, co stanowi równowartość kwoty 957.524,00zł. 

UZASADNIENIE 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz uczniów do szkół 

prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2022/2023” cena 



najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez Firmę POLBUS-PKS SP.  Z O.O. ul. Joanitów 

13, 50-525 Wrocław przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia tj. 712.086 zł. Zamawiający przeprowadził analizę możliwości 

zwiększenia wskazania pierwotnej kwoty i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny 

najkorzystniejszej oferty tj. 1.477.697,28 zł 

Działając zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) unieważnia się postępowanie                      

o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

Jedocześnie Zamawiający na podstawie art. 262 ustawy pzp informuje, że o wszczęciu 

kolejnego postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub 

obejmującego ten sam przedmiot zamówienia zostanie Państwo poinformowani 

osobnym pismem. 

 

 

Otrzymują:  

1. BOSS-TRAVEL Piotr Brociek, Strzelce 37b, 56-410 Dobroszyce 

adres skrzynki ePUAP: /bosstravel/domyslna 

2. Polbus-PKS Sp. z o.o., ul. Joanitów 13, 50-525 Wrocław 

adres skrzynki PUAP:POLBUS-PKS SP. Z O.O. 
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