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Działając w imieniu Zamawiającego
Rodzinie w Łęcznej, z siedzibą 
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podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z
zamówień publicznych (Dz. U. z 20I9r.
zwanej ustawą Pzp,

Powiatowego Centrum Pomocy
Staszica 9, 2I-010 Łęczna, na
dnia 29 stycznia 2004r, Prawo
poz. 1843 z późn. zm) dalej

Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyronanie usługpn.: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń
zawodowych, dla 57 uczestni czek/ uczestników projektu pn.
,,NIEMożlrweAJEDNAK!--wCześciIV.-Kurs/szkolenie

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp uniewaznia
przedmiotowe postępowanie w części IV.

uzasadnienie
W Przedmiotowym postępowaniu na wykonanie ww. części, oferty złożyli
dwaj wykonawcy. zamawiający odrzucił ofertę wykonów cy z najniższą
ceną, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w związku z art. 90
ust. 3 ustawy pzp oferta zawiera raząco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia. Wykonawca, wezwany w trybie art. 90 ust 1
ustawY PzP, nie udzielił wyjaŚnień. Cena najkorzystniejszej oferty,
sklasyfikowanej na podstawie rankingu ofert n-a pierwszym miejscu,przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza ' pr=ezniczyć
na sfinansowanie zamówienia. Po dokonaniu analizy 

'finansowej,

Za mawiający usta lił, że jest zobowiązany un ieważnić postępowanie, wobec
niemoznoŚci zwiększenia środków na sfinansowanie przedmiotowego
zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy pzp zamawiający uniewaznia
PostęPowanie o udzielenie zamówienia, jezeli cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyzsza kwotę, któią zamawiJiący
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zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający moze zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

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