EKS.2512.4.45.2012

Zamawiający:

Myślenice, 27.06.2012 r.

Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice

Dotyczy:
postępowania przetargowego pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Bliżej
nauki – oferta edukacyjno-rozwojowa dla uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy
Myślenice”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Priorytetu IX POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Nr. Ref.: EKS.2512.4.45.2012

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Działając w trybie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz 759 z późn. zm.) – dalej jako ustawa Pzp,
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Bliżej nauki – oferta edukacyjnorozwojowa dla uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Myślenice”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu IX POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I
– III szkół podstawowych.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku 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 niniejszym postępowaniu, podczas otwarcia ofert w dniu 26.06.2012 r., Zamawiający podał kwotę
jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia to jest 324 065,09 zł. brutto. Cena
złożonych w postępowaniu 3 ofert przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. W związku z faktem, iż
w chwili obecnej Zamawiający nie dysponuje środkami na zwiększenie kwoty na realizację zamówienia, do
ceny złożonej oferty, zasadnym jest unieważnienie postępowania.
Zamawiający informuje również, iż odstąpił od zastosowania dyspozycji wynikającej z art. 26 ust. 3
ustawy w zakresie wzywania Wykonawców do złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, bądź ich
uzupełnienia, albo wyjaśnienia treści ofert w oparciu o art. 87 ustawy, gdyż koniecznym stało się
unieważnienie postępowania z wyżej wskazanej przyczyny faktycznej i w oparciu o powołaną podstawę
prawną. Dlatego też, Zamawiający uznał za niecelowe kierowanie stosownych wezwań, czy wniosków,
ponieważ przedłużyłoby to jedynie czas postępowania oraz prowadziłoby do powstania dodatkowych,

nieuzasadnionych kosztów.
Zgodnie z przepisami powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych od powyższej decyzji nie
przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania z uwagi na fakt, iż wartość
niniejszego zamówienia jest niższa niż wyrażona w złotych kwota, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. b)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na
numer: (012) 63-92 305
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym
Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.

Z poważaniem

