
Działając w imieniu Zamawiającego
Rodzinie w Łęcznej, z siedzibą przy ut.
podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z
zamówień publicznych (Dz. U. z 2OL9r.
zwanej ustawą Pzp,
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poz. 1843 z poźn zm.) dalej
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Wykonawcy

Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyronanie usługpn.: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń
zawodoyvych, dla 57 uczestni czekl uczestników projektu pn.
,,NIEMożuwe A JEDNAK!- - w cześći XIII. - Kurs/szkolenie

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

uzasadnienie
W Przedmiotowym postępowaniu na wykonanie ww. części, ofertę złożył
jeden Wykonawca.
Cena złozonej oferty w kwocie L3 827,0O zł znacznie, prawie dwukrotnieprzewyższa kwotę 7 492 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 n-airórzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyzlza kwotę, któią zamawi5lącyzamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamóńienia, chyba 

"ża
zamawiający moze zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

po dokonaniu analizy finansowej, zamawiający ustalił, że jest
zobow.iązany uniewazniĆ postępowanie, wobec ńiemozności zwiększónia
Środków na sfinansowanie prŻedmiotowego zamówienia do ceny oferty
najkorzystn iejszej.

Projekt,,NIEMOZLIWE A JEDNAK!'' współfinun,
ze Środków EuroPejskiego Funduszu Społecznego w ramach negiónahego progiamu operacyjnego
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unieważniĆ na podstawie art.

wobec powyzszego zamawiający odstąpił od badania i oceny oferty, którajako jedYna złoŻona.w niniejŚzym postĘpowaniu na wykonanie części XIII,będąc ofertą z najnjzszą ćeną, przeńyższa kwotę, którą zamawiającyzamierza przeznaczy ć na sfi n a n sowa n i e za m ów i e n ia .

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

or

Otrzymują:
1. adresat,
2. a/a,
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