Czarnków, 19.05.2021r.
POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
NIP 763 20 92 218
w imieniu którego zamówienie publiczne prowadzi:
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
7 253 01 61
NIP 763 20 92 218

IZ.272.5.2020.PS

Informacja o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie (Zamawiający) działając na podstawie art.
93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Pzp) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do pracowni
szkolnych w projekcie pn. „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji
zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowskotrzcianeckiego” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.” w zakresie:
Część nr II – doposażenie do pracowni dla zawodu technik organizacji reklamy
w Zespole Szkół w Czarnkowie.
Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp ww. postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, gdyż cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.
Uzasadnienie:
W dniu 21.04.2021r. Zamawiający dokonał czynności wyboru oferty firmy Supply24
sp. z o. o., Plac Solny 14A/3, 50-062 Wrocław w zakresie część nr II – doposażenie
do pracowni dla zawodu technik organizacji reklamy w Zespole Szkół w Czarnkowie
w toczącym się postepowaniu. (informacja o wyniku postępowania z dnia
21.04.2021r.). W dniu 11.05.2021r. firma Supply24 sp. z o. o., Plac z Wrocławia
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złożyła pisemną informację o odmowie zawarcia umowy zgodnie z wybraną
ofertą na część nr II – doposażenie do pracowni dla zawodu technik organizacji
reklamy w Zespole Szkół w Czarnkowie w toczącym się postepowaniu.
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części nr II cena kolejnej oferty
najkorzystniejszej znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części Nr II kwotę 8 697,21
zł (po zwiększeniu 14 993,70 zł).
Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia
postępowania na ww. podstawie prawnej.

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki
/-/mgr inż. Feliks Łaszcz
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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