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

Powiatowego Centrum Pomocy
Staszica 9, 21-010 Łęczna, na
dnia 29 stycznia 2OO4r. Prawo
poz. 1843 z poźn. zm.) dalej
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u r@ n e g o- n a @ n a n i e u s ł u gpn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie łursonJż:;ńtHzawodowych, dla 57 uczesini czek/uczestników p.ój.łtu pn.,,NrEMOżUWE A JEDNAK!- - w ó"ś"- xv_ - wllva laql.^l^^i^

ZamawiającY na Podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp unieważniaprzedmiotowe postępowanie w części XV. |-'-

uzasadnienie
w przedmiotowym postępowaniu na wykonanie ww. części, ofertę złożyłjeden WYkonawca..Zamawiający odrzuiił ofertę Wykonawcy na podstawieart. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pźp, w związku z art.90 ust. ś ustawy Pzp -oferta zawiera raząco niską cenę w stośunku do przedmiotu zamówienia.Wykonawca, wezwany w trybie art. 90 ust I. ustawy Pzp, przedłożyłwyjaśnienia i dowody. Dokonana ocena wyjaśnień ńru.-IL złożonymldowodami Potwierdza, że oferta zawiera raząĆo niską cenę w stosunku doprzedmiotu zamówienia.

zgodnie z art. 93 ust 1 pkt ! ustawy pzp zamawiający uniewazniaPostęPowanie o udzielenie zamówienia, jezeti nie złożońo źaone; ofertyniepodlegającej. odrzuceniu, albo nle wpłynął zaden wnioseko dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcyniepodlegającego odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu najedną ofertę, która zostałi odrzucona

wykonanie ww. części XV, złożono
na ww. podstawie.
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93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp wanie nalezałoZatem zgodnie z art.
uniewaznić.

Otrzymują:
1. adresat,
2. a/a.
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V)Projekt,,NIEMOZLIWE A JEDNAK!'' współfinun

ze Środków EuroPejskiegoIunduszu Społecznego.w ramach negiónahego progiamu operacylnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


