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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem o
udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
"Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku- postępowanie nr 1/2014".

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający - Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, na
podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
niniejszym pismem informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług szkoleniowych dla
uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Prudniku- postępowanie nr 1/2014 ." w zakresie części nr 1 zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt
1) ustawy Prawo zamówień publicznych: "Zamawiajqcy unieważnia postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegajqcej odrzuceniu albo nie wpłynqł żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegajqcego wykluczeniu".

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części nr 1 zamówienia zostały złożone dwie oferty.
Pierwsza przez Wykonawcę DlaKard.PL Sp. z 0.0., który uchylił się od podpisania umowy. Zamawiający
przedstawił Wykonawcy umowę do podpisu. W związku z przeciągającą się czynnością podpisania
umowy przez Wykonawcę, Zamawiający, pismem z dnia 09.07.2014 r. wezwał Wykonawcę do
przedłożenia podpisanej umowy w terminie do dnia 11.07.2014 r. Zamawiający zaznaczył, iż nie
przedstawienie w wyżej wskazanym terminie podpisanej umowy zostanie potraktowane, jako uchylanie
się od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie odpowiedział na pismo
Zamawiającego.
Z kolei druga oferta została złożona przez Wykonawcę- I Profesjonalna Szkoła Biznesu w Nysie Sp. z 0.0.,
który został wykluczony z postępowania, a oferta złożona przez tego Wykonawcę została odrzucona. W
zaistniałym stanie faktycznym w ramach części nr 1 zamówienia nie pozostały żadne oferty
niepodlegające odrzuceniu .
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i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie .


