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wvkonawcv
uczestn iczacv w postępowa n i u

Działając w imieniu Zamawiającego
Rodzinie w Łęcznej, z siedzibą przy ul.
podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z
zamówień publicznych (Dz. U. z 2OL9r.
zwanej ustawą Pzp,

zawiadamiam. o unieważnieniu postępowania
Prowadzone$o w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługpn.: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoIeń
zawodowych, dla 57 uczestni czek/ uczestników projektu pn.
,,NIEMożuweAJEDNAK!--wćześcix,-Kurs/szkolenie

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

uzasadnienie
W Przedmiotowym postępowaniu na wykonanie ww. części, ofertę złożył
jeden Wykonawca. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy 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.

zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy pzp zamawiający unieważnia
PostęPowanie o udzielenie zamówienia, jezeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął zaden wnioseko dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy
niepod legającego od rzuceniu.
w przedmiotowym postępowaniu na wykonanie ww. części x, złożono
jedną ofertę, która została odrzucona na ww. podstawie.
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Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
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93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie nalezałoZatem zgodnie z art.
uniewaznić.

Otrzymują:
1. adresat,
2. a/a.
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kierow n i ka za maw iającego
osoby upoważnionej)


