Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.
Znak sprawy: BPR-390-4/13
L.dz. KR-116/13
Znak postępowania: ZP/PRPW/PN/3/2013, Część III
Wykonawcy,
uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na druk i produkcję materiałów promocyjnych,
zamieszczenie artykułów sponsorowanych i ogłoszeń w prasie i w Internecie oraz
przygotowanie prezentacji multimedialnej – realizacja w ramach projektu Program
Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Szanowni Państwo,
Informuję niniejszym, że przedmiotowe postępowanie w Części III, zostało unieważnione na mocy
art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
UZASADNIENIE
W Części III niniejszego postępowania, w terminie przewidzianym na składanie ofert, zostały złożone
4 (cztery) oferty. Zamawiający w Załączniku 1 do SIWZ – Formularz oferty w pkt. 4 ppkt. c.
wymagał, aby Wykonawca podał cenę za jaką oferuje Wykonanie Części III zamówienia. Wykonawcy
w swoich ofertach określi ceny odpowiednio na poziomie 36 900,00 zł (Oferta nr 11), 59 040,00 zł
(Oferta nr 12), 48 705,50 zł (Oferta nr 16) oraz 52 398,00 zł (Oferta nr 18).
W związku z powyższym, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, cena, jaką Zamawiający byłby
zobowiązany zapłacić Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, a jednocześnie ofertę
z najniższą ceną, wyniosłaby 36 900,00 zł. brutto.
Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający
podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, która wynosi 28 905,00 zł brutto, a więc cena
oferty z najniższą ceną przewyższa tę kwotę o ok. 8 000,00 zł.
Z uwagi na fakt, że niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Program Rozwojowy
Politechniki Warszawskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota,
jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia została określona
zarówno w budżecie projektu, jak również w planie finansowym, Zamawiający nie może jej
zwiększyć do poziomu umożliwiającego pokrycie kosztów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
W związku z powyższym, Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie na mocy
art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty, która jest jednocześnie ofertą
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Zważywszy na powyższe należy stwierdzić, iż unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.
Z poważaniem,

Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

