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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro na: „Zakup Aparatu RTG dla Działu 
Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu 
współfinansowanego  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ 
Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum 
Narodowego w Szczecinie” 
 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 
Zamawiający zawiadamia, że prowadzone postępowanie prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro na: 
„Zakup Aparatu RTG dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w 
ramach Projektu współfinansowanego  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji 
Muzeum Narodowego w Szczecinie” zostaje unieważnione. 
 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 Pzp, który stanowi, że Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena 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 najkorzystniejszej oferty. 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 

W niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty: 

Oferta nr 1 –  Dpidea s.c. ul. Spokojna 28, 81-549 Gdynia – 408 158,60 PLN netto 
Oferta nr 2 –  Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp.k., ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań   – 103 430,00  

netto 
 
Oferta nr 2 została odrzucona. 



 
Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 
100 975,61 PLN netto. 
 
Jak wynika z powyższego wartość oferty nr 1 przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia. Mając na uwadze, iż Zamawiający nie może 
zwiększyć zaplanowanej na sfinansowanie zamówienia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, 
zachodzi konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4  
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