
UCHWAŁA Nr 95/87/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO  

z dnia 20 października 2021 r. 

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie” 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 poz. 1038), art. 52 ust.1, art. 54 ust. 2 oraz art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na zadanie pn. ,,Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu:  

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

  Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli 

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

  Dnia 13 października 2021 r. o godz. 11.30 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Budowa Placówki Opiekuńczo 

-Wychowawczej w Łasinie”.  

  Spośród czterech ofert, które wpłynęły wszystkie zawierają cenę przewyższającą kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie jest też w stanie  zwiększyć 

tej kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  

W związku z powyższym, zgodnie z art. 255 pkt 3, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. ,,Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie”. 

 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

 

 

 


