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TABLICA OGŁOSZEŃ

Radom 28.05.2009r.

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej
równowartości kwoty 206.000 euro
na usługi drukowania plakatów, ulotek i zaproszeń
ogłoszonym w dniu 30.04.2009r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie
internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie:
http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 130446-2009).

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiamy, iż niniejsze postępowanie na usługi
drukowania plakatów, ulotek i zaproszeń zostało unieważnione.
Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
gdyż cena najkorzystniejszej, niepodlegającej odrzuceniu oferty, przewyższała kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia na usługi drukowania plakatów, ulotek i zaproszeń. Do
upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert, jednakże 3 z nich zostały przez Zamawiającego
odrzucone, a 2 kolejne, spełniające warunki udziału w postępowaniu, swoją ceną przewyższały kwotę,
którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
Ofertę nr 2, ofertę nr 3 oraz ofertę nr 4 Zamawiający uznał za odrzucone na podstawie przepisu
art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający wykluczył tych wykonawców z postępowania, gdyż złożone przez nich dokumenty
nie potwierdzały spełniania warunków udziału w postępowaniu. Podyktowane zostało to przepisem
art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
również wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.
Podsumowując: oferta nr 2, oferta nr 3 i oferta nr 4 zostały odrzucone na podstawie art. 24 ust. 4
ustawy Pzp, zgodnie z którym ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Natomiast
oferta nr 1 i oferta nr 5, spełniające warunki udziału w postępowaniu, swoimi cenami przewyższyły
kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Zamawiający unieważnia
zatem niniejsze postępowanie z powodu niemożności jego sfinansowania.
Niniejsze postępowania zostało unieważnione na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

