
 

Numer sprawy DZP-271-16/2022 

Kraków, dnia 05.05.2022 r. 

       
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. 

„Świadczenie usług ekspozycji i druku na nośnikach citylight na potrzeby promocji wydarzeń organizowanych 
przez Krakowskie Biuro Festiwalowe”, nr sprawy: DZP-271-16/2022 
 

INFORMACJA  

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZADANIU 1 i 2 
 

Szanowni Państwo, 
 

  
Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej Pzp, zawiadamia, że unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania częściowego nr: 

Nr zadania Uzasadnienie 

1 Uzasadnienie prawne - Art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp 

Cena lub koszt 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 lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

 

Uzasadnienie faktyczne 

Cena najkorzystniejszej oferty (78 505,98 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (33 000,00 zł). Zamawiający nie może zwiększyć 

kwoty przeznaczonej na realizację zadania do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty. W 

związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie zadania 

częściowego nr 1. 

2 Uzasadnienie prawne - Art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp 

Cena lub koszt 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 lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

 

Uzasadnienie faktyczne 

Cena najkorzystniejszej oferty (81 705,77 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (33 000,00 zł). Zamawiający nie może zwiększyć 

kwoty przeznaczonej na realizację zadania do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty. W 

związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie zadania 

częściowego nr 2. 

 

Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony 

prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Pzp. 

 

 

 (…) 

Magdalena Doksa-Tverberg  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 

 

Otrzymują:  
1) Adresaci  

2) A/a. 
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