
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego                                               Poznań, dnia 22 lipca 2022 roku 

ul. Świętosławska 7 

61-840 Poznań 

Oznaczenie sprawy: 

Numer 2/2022 

 

  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowania pn. Usługa hotelarsko–restauracyjna dla jurorów, gości, uczestników, pianistów, artystów oraz 

organizatora 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego. (zadanie nr 2, 5). 

 

Zamawiający, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego informuje, iż unieważnia postępowanie 

pn. „Usługa hotelarsko–restauracyjna dla jurorów, gości, uczestników, pianistów, artystów oraz organizatora 

16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego” Zadanie nr 2, 5. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

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

cena lub koszt 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 lub kosztu najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu pn. „Usługa hotelarsko–restauracyjna dla 

jurorów, gości, uczestników, pianistów, artystów oraz organizatora 16. Międzynarodowego Konkursu 

Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego” Zadanie nr 2 oraz nr 5 wpłynęło odpowiednio – zadanie nr 2 - jedna 

oferta, zadanie nr 5 – jedna oferta, zestawienie poniżej 

 

Ocena ofert: 

Zestawienie wyników dla Zadania nr 2:  

Lp. Nazwa Wykonawcy Cena  

oferty 

Cena oferty po dokonaniu 

poprawienia oczywistej omyłki 

rachunkowej w trybie art. 223 ust. 2 

pkt. 2  

1  Muchos Patatos Sp. Z o.o. 

Nowowiejskiego 13/15, Poznań, 61-732 

 

 

13.431,50 

 

67.967,50 

 

Zamawiający informuje, iż cena najkorzystniejszej oferty (w wysokości 67.967,50 zł.) przewyższa kwotę 

którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (w wysokości 20.000 zł.)  

 



Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp dokonał poprawienia 

oczywistej omyłki rachunkowej w treści oferty polegającej na błędnym iloczynie ceny za jeden dzień * 

liczba osób.  

 

 

Zestawienie wyników dla Zadania nr 5:  

Lp. Nazwa Wykonawcy Cena  

oferty 

1. Muchos Patatos Sp. Z o.o. 

Nowowiejskiego 13/15, Poznań, 61-732 

 

 

81.262,50 zł. 

 

Zamawiający informuje, iż cena najkorzystniejszej oferty (w wysokości 81.262,50 zł.) przewyższa kwotę 

którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (w wysokości 33.000 zł.)  

 

 

Informacja o ofertach odrzuconych  

Nie odrzucono żadnej oferty. 

 

Podstawa prawna: art. 223 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 255 pkt. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z p.zm.).  

 

Środki Ochrony Prawnej:  

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z wytycznymi Działu IX Rozdziału I, oddział I 

ustawy z dnia z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z p.zm.) 

 

 

 

 
Karolina Kaźmierczak 

p.o. Dyrektor 

 

                                                                                                                                         

 

 

  



 


