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Działając w imieniu Zamawiającego
Rodzinie w Łęcznej, z siedzibą prŻy ul.
podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z
zamówień publicznych (Dz. U. z 2OI9r.
zwanej ustawą Pzp,

Powiatowego Centrum Pomocy
Staszica 9, 2I-010 Łęczna, na
dnia 29 stycznia 20O4r. Prawo
poz. 1843 z poźn. zmj dalej

prowadzonego w trybie przetargu nióogranrczonego na wykonanie usługpn.: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleńzawodowych, dla 57 uczestni czek/uczestników pió;"łtu pn.,,NIEMoŻuwe A JEDNAK,:,_ -
."*odo*. n.2 _ *PRACoWNIK DZIAŁU KAm
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp unieważniaprzedmiotowe postępowanie w części II.

uzasadnienie
W PrzedmiotowYm Postępowaniu na wykonanie ww. części, oferty złożyłopięciu Wykonaw.9*. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy z najn iższąceną, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzpl w związku z art. 90ust. 3 ustawy pzp oferta zawiera rażąco niską cenę witosunru doprzedmiotu zamówienia. Wy.konawca, wezwany w trybie art. 90 ust 1ustawY PzP, PrzedłoŻył wyjaŚnienia i dowody. Dokonana ocena wyjaśnieńwraz ze złoŻonYm.i dowodami potwierdza, że oferta zawiera raząco niskącenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
C9na najkorzYstniejszej oferty, sklasyfikowanej na podstawie rankinguofert na pierwszym miejscu, przewyższa kńotę ' jakr- zamawiającyzamierza PrzeznaczY Ć na sfina nsowa n ie za mówien ia.' pó aokona n iu a na l izyfinansowej, zamawiający ustalił, że jest zobowiązany uniewaznić
PostęPowanie, wobec niemożności zwięksŹenia środrów' ńi rrinun.owanieprzedmiotowego zamówienia do ceny oierty najkorzystnie:śzej.

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4_ ustawy Pzp Zamawiający unieważnia
i.""..T|?f :!:": jf.9l9r:_ 11r_ó*ienia, .jezeli .uni ńijrórrvstniejszejtńć, rijli,.'ł.'.'ffiffł
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zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamawiający moze zwiększyctę kwotę do ceny

Zatem zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy
uniewaznić.

Otrzymują:
1. adresat,
2. a/a.

zamówienia, chyba że
naj korzystn iejszej oferty.
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