
Tt?ę.,fl;,ld!',i,`Z`,7::T'l,#d,k';„{U!:!::.\ł\ji1`;!m,ł!j.,.H):TIJLŁ`t,'7łjE6lj

\U/`{/     L(!~:'   .z€T;t+'..,i.``Uih'}!?.    s`,ii.     2     r,``().

tr):Ę..c<n)ź-!t{r}    jń,T=f;i`;\i',ł,     i`!!.     ż=ii-=!r.r,,~i      żt

:,`ąL    ,n:,,:,,;,:>::;t   7^S`:3    f  :T:.  LT\S

!\`i!fi'.c33ęu'!'3Ł`q-ł``=it=t`i:i,;ąeg`on.#iiir,i-r.(łL,1'j'

!,.r``{i;,!-;..'ł,f}f>h,§i:r,`3;.,'.|;i

TBS/3/2019

JÓzefów, dnia   11  grudnia 2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiaj.ącego:   Towarzystwo Budownictwa Społecznego w JÓzefowie Spółka z o.o.

kod, miejscowość, województwo, powiat:  05420 Józefów, mazowieckie, otwocki

ulica,  nr domu,  nr lokalu:   Zielona 2

tel.  22 789-12-86, 789-2144

lnternet:   www.tbsiozefow.pl    e-mail:  tbs@tbsiozefow.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Wykonanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymanja czystości i porządku w budynkach
i na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego

w JÓzefowje Sp. z o.o. w okresie od 01,01.2020 r. do 31.12.2021 r. -część 6

0głoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nr 623311-N-2019 z dnia 15.11.2019r.

lNFORMACJA 0 UNIEWAŻNENIU OFERT

Stosownie  do  regulacji  zawartej  w  art.  93   ust.   1  pkt  4)  ustawy  Prawo  zamówień   publicznych,  cena
najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa   kwotę,  którą  zamawiający  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

Działając na  podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) oraz art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień  publicznych
Zamawiający  unieważnia   niniejsze   postępowanie  o  udzielenie  zamówienia   publicznego  w  części  6  -
osie.dle przy ul.  Rejtana  lA,18, 3/5, 5.

Do   wyznaczonego   terminu   składania   ofert   na   zamówienie   pn.   Wykonanie   kompleksowych   usług
sprzątania oraz utrzymania czystości  i porządku w budynkach  i  na terenach zewnętrznych, stanowiących
zasób  Towarzystwa   Budownictwa   Społecznego   w  Józefowie  Sp.   z  o.o.   w  okresie   od   01.01.2020   r.
do  31.12.2021  r., tj.  26  listopada  2019  r.  do godz.10.00,  na  część 6  postępowania  wpłynęły trzy oferty.
Dwie   z   ofert   podlegały  odrzuceniu   z   uwagi   na   niespełnienie   wymogów  określonych   w  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

Jedyna   oferta   spełniaj.ąca   wymogi   określone   w   specyfikacj.i   istotnych   warunków   zamówienia

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jwj*,r„
Józefów, dnia  11.12.2019 r.
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