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Wykonawcy
uczestn iczacv w postępowa niu

Działając w imieniu zamawiającego - powiatowego centrum pomocy
Rodzinie w Łęcznej, z siedzibą przy ul. Staszica 9,2L-010 Łęczna, na
podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 20t9r. poz. 1843 z poźn. zmJ dalej
zwanej ustawą Pzp,

zawiadamiam, o unieważnieniu postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługpn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń
zawodowych, dla 57 uczestni czek| uczestników projektu pn.
,,NIEMOZLIWE A JEDNAK!" - W, §ześci Y-IIL -,,Ku,rs/szkolenie
zawodowenr8-"DEKARZ"

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

uzasadnienie
W przedmiotowym postępowaniu na wykonanie ww. części, ofertę złożył
jeden Wykonawca.
Cena złożonej oferty w kwocie 4 600,00 zł znacznie przewyższa kwotę
3 413,33 zł brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
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, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający moze zwiększyctę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

po dokonaniu analizy finansowej, zamawiający ustalił, że jest
zobowiązany uniewazniĆ postępowanie, wobec niemozności zwiększenia
Środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny oferty
najkorzystniejszej.
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uniewaznić na podstawie art.

Wobec PowYzszego Zamawiający odstąpił od badania i oceny oferty, którajako jedYna złoŻona.w niniejszym postĘpowaniu na wykonanie części VIII,będąc ofertą z najnizszą ćeną, przeńyższa kwotę, którą zamawiającyzamlerza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zatem postępowanie w części VIII nalezało
93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Otrzymują:
1. adresat,
2. a/a.
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