Czerwionka-Leszczyny, dnia 03.02.2017r. 

........................................
(Oznaczenie Zamawiającego)

Znak sprawy:	 OPS/KIS.NN.341/1/2017

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
Realizacja usług o charakterze edukacyjnym – szkoleń zawodowych dla uczestników Projektu pozakonkursowego pn. Program integracji społecznej  i   zawodowej w powiecie rybnickim” wspófinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
ZAWIADOMIENIE 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 2015 r. poz. 2164), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w części dotyczącej zadań: 1, 3, 4, 6, 7 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 93 ust. 2 p.z.p.

Zgodnie z dyspozycja 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. Natomiast w myśl ust. 2 tegoż artykułu: jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
W przedmiotowym postępowaniu ceny najkorzystniejszych ofert kształtowały się na poziomie:
w części dotyczącej zadania 1 –  14  700,00 zł,
w części dotyczącej zadania 3 –  16  800,00 zł,
w części dotyczącej zadania 4 –   7  680,00 zł,
w części dotyczącej zadania 6 –   8 160,00 zł,
w części dotyczącej zadania 7 –   3  144,00 zł,
Ceny ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć:
na sfinansowanie zadania 1 – kwotę 11  520,00 zł,
na sfinansowanie zadania 3 – kwotę 12  960,00 zł,
na sfinansowanie zadania 4 – kwotę  6  000,00 zł,
na sfinansowanie zadania 6 – kwotę  4  800,00 zł,
na sfinansowanie zadania 7 – kwotę  1  800,00 zł,

  Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację poszczególnych zadań objętych przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej poszczególnych wyżej wskazanych części zamówienia.



Otrzymują:

- BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski; 32-541 Trzebinia, ul. Grunwaldzka 71/2,
- Wiedza Umiejętność Rozwój Sp. z o. o.; 43-430 Skoczów, ul. Cieszyńska 3A,
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach; Centrum Kształcenia Zawodowego; ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik,
- Ośrodek Szkolenia Białecki Sp. z o. o.; 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Energetyków 8,
- ReActive Monika Zygmuntowicz; 43-450 Ustroń, ul. Kamieniec 3,
- BPR Consulting Paulina Zastróżna; 90-540 Łódź, ul. Radwańska 27/2U,
- GALICYJSKIE CENTRUM EDUKACJI Sp. z o. o.; 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
- O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński; 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 217,
- Fundacja Rozwoju Lokalnego; 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 38a,
- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz   
  Praktycznego; ul. Rudzka 13

 


