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zAWlADoMlENlE o UNIEWAZNIENIU PosTĘPoWANlA
dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn.: ,,Kompleksowa obsługa ratownicza na obiektach Ośrodka Spońu i Rekreacji we

Włocławku z podziałem na 2 zadania - l! postępowanie"

Na podstawie ań.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

ZamawiĄący zawiadamia o unieważnieniu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego pn.: ,,Kompleksowa obsługa ratownicza na obiektach Ośrodka

Spońu i Rekreacji we Wocławku z podziałem na 2 zadania- ll postępowanie".

unieważnienie:

Zadanie nr 1: Kompleksowa obsługa ratownicza na obiektach Ośrodka Spońu

i Rekreacji we Włocławku - Międzyosiedlowy Basen Miejski, Kąpielisko Miejskie nad jeziorem

Czarnym, Kąpielisko Miejskie nad jeziorem Wikaryjskim, Przystań Wodna na Rzece Wiśle im.

Jerzego Bojańczyka Przystań na Zalewie Włocławskim.

Wpłynęły dwie ofefi:

Nr ofeĘ 1 2

F|RMA (NAZWA)LUB NAZWlsKo oRAZ
ADRES WYKONAWCY

WŁoąAWsKlE WoDNE
ocHOTNlcZE PoGoToWlE

MTUNKOWE; UL. CHOP|N A 10112 ;

87-800 WŁocŁAWEK

GNlEWlNsKlE WoDNE
ocHOTNlcZE PoGoTOWlE

RATUNKOWE
oS. KASZUBSK|E 7/6

84-250 GNlEWlN0

CENA OFERTY BRUTTo 490 600 zł. 399 900,00 zł,

llosc RATOWNlKoW

DośWlADczENlE

15os.-wtym9os.z
wymienionych posiada 4 lat i 6

miesięcy
(tj. 54 miesięcy) lub więcej

20 os, - w tym 13 os, z
wymienionych posiada 4 lat i 6

miesięcy

(tj. 54 miesięcy) lub więcej-

TERMlN PŁATNoŚcl 30 dni 30 dni

Wykonawcy zaoferowali wykonanie zadanaa za całkowitą cenę ofeńy brutto opiewającą na kwotę
przewyższąącą kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadanla,
Kwota, którą zamawiający zamieua przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania wynosi
367 000,00 złotych brutto.



Podstawa prawna:

Ań.93 ust, i pkt a ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r, - Prawo zamówień publicznych :

Zamawiający unieważnia postepawanie o udzielenie zamówienia, jeżeli(...) cena
najkorzystniejszej ofeńy lub oferta z najniższą ceną pzewyższa kwotę, ktorą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkotzystniejszej oferty.
unieważnienie:
Zadanie nr 2: Kompleksowa obsługa ratownicza na obiekcie Ośrodka Spońu
i Rekreacjiwe Włocławku - Kryta Pływalnia Delfin al, Chopina 10

Wpłynęł dwie ofeńy:

Nr
ofuĄl 1 2

FIRMA (NMWA) LUB NAZWISKo oRAZADRES
WYKONAWCY

WŁocŁAWsKlE WODNE
ocHOTNlcZE POGOTOW|E

RATUNKOWE; UL. CHOP|NA1 0/1 2;

87-800 WŁocl-AWEK

GNlEWlNsKlE WoDNE
ocHoTNlcZE PoGOTOW|E

RATUNKOWE
os. KASZUBSK|E 7/6

84-250 GNlEWIN0

CENA OFERTY BRUTTo 397 200,00 zł. 338 414,00 zł.

llosĆ RAToWN|KÓW

DOŚWIADCZENlE

15os,-wtym9os.z
wymienionych posiada 4 lat i 6

miesięcy

(tj, 54 miesięcy) lub więcej

20 os, - w tym 13 os.

z wymienionych posiada

4 lat i6 miesięcy

(tj. 54 miesięcy) lub więcej

TERMlN PŁATNoscl 30 dni 30 dni

Wykonawcy zaoferowali wykonanie zadania za całkowitą cenę ofeńy brutto opiewającą na kwotę
przevrtyższającą kwotę, którą zamawiĄący zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania,
Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania wynosi
298 000,00 złotych brutto.

Podstawa prawna:

Ań,93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zamówień publicznych :

ZamawiĄący uniewaznia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli(...) cena
najkozystniejszej ofeńy lub oferta z nĄniższą ceną przeluyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyó na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyc tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
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