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Dotyczy: Przetarg na wykonanie dostaw dla zadania pn.: „Europa w szkole - uczeń w Europie"

IN FO R M A C JA
o unieważnieniu postępowania
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na

wykonanie dostaw dla zadania pn.: „Europa w szkole - uczeń w Europie" część 4.
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.
W

przedmiotowym

postępowaniu

ceny

ofert

znacznie

przekraczają

możliwości

finansowe

Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (dla części 4) kwotę
25.090,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego
przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać
należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.
Ponadto Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych

unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego w częściach 1, 2, 3 i 5.
Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia
się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W
przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 20.10.2017 r. do godz. 11:00 nie
wpłynęła żadna oferta.
Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważ
ww. podstawie prawnej.
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