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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

                                              prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zatytułowanego 

 

Wynajem konstrukcji scenicznych na potrzeby koncertów odbywających się w TAURON Arenie Kraków w ramach 11. 

Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie 

 

1. Podstawa prawna: art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwana dalej: Ustawą. 

2. Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy. 

3. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania: 

W niniejszym postępowaniu wpłynęły w terminie następujące oferty: 

1)  oferta numer 1 złożona przez STRUCTURES UNLIMITED Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 29/11, 

31-462 Kraków, woj. małopolskie. Cena oferty: 57.625,50 zł brutto. Zapewnienie 20 zapasowych podestów 

2x1 z kompletem nóg 25 cm: tak. Demontaż do godz. 4:00 w dniu 4 czerwca 2018 roku: nie. Zapewnienie 4 

techników na okres prób i koncertów do bieżących zmian układu podestów: tak. Zapewnienie 1 technika 

posługującego się językiem angielskim w sposób komunikatywny; 

2) oferta numer 2 złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ALPEN" Roman Moryksiewicz  

z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Niedźwiedź 7a, 63-500 Ostrzeszów, woj. wielkopolskie. Cena oferty: 

206.148,00 zł brutto. Zapewnienie 20 zapasowych podestów 2x1 z kompletem nóg 25 cm: tak. Demontaż 

do godz. 4:00 w dniu 4 czerwca 2018 roku: nie. Zapewnienie 4 techników na okres prób i koncertów do 

bieżących zmian układu podestów: tak. Zapewnienie 2 techników posługujących się językiem angielskim w 

sposób komunikatywny. 

3) oferta numer 3 złożona przez Marka Fajkiela prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą QUATTRO  

Marek Fajkiel, ul. Jagielnia 4, 32-050 Skawina, woj. małopolskie. Cena oferty: 55.177,80 zł brutto. 

Zapewnienie 20 zapasowych podestów 2x1 z kompletem nóg 25 cm: tak. Demontaż do godz. 4:00 w dniu 4 

czerwca 2018 roku: nie. Zapewnienie 4 techników na okres prób i koncertów do bieżących zmian układu 

podestów: tak. Zapewnienie 4 techników posługujących się językiem angielskim w sposób komunikatywny.  

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi: 44.280,00 zł 

brutto. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

gdy 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. W uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty (oferty numer 3) przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może 

zwiększyć ww. kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy 

unieważnia niniejsze postępowanie. 

 

4. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.  

 

 

Kraków, dnia 23 kwietnia 2018 r.  

 


