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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
polegającym na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktycznowyrównawczych i dodatkowych z biologii prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu
w ramach projektu: „Przez kształcenie do sukcesu”, którego wartość jest mniejsza niż kwoty
określone w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszonego w dniu
06.03.2017 r. na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych
na stronie www.bzp.uzp.gov.pl, pod numerem: 37346-2017.
Działając na podstawie pkt. XIX. 4 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU zawiadamiamy o unieważnieniu
postępowania.
Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie zgodnie z § 6 ust. 15 pkt. 2 Regulaminu
udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000
euro do 750 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 1717/2016 z
dnia 24 października 2016r. W/w punkt stanowi, że Zamawiający upoważniony jest do unieważnienia

postępowania, jeżeli (…) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA,
Organ prowadzący: UNIFUND SP. Z O.O., Os. Bohaterów Września 1A/3, 31-620 Kraków, z zaoferowaną
ceną 4 800,00 zł, 3 - letnim doświadczeniem w pracy nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej osoby
wyznaczonej do realizacji zamówienia oraz posiadanymi kwalifikacjami: nauczyciel kontraktowy.
Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna
Anna Rokicka, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok, z zaoferowaną ceną 4 710,00 zł, 3 - letnim
doświadczeniem w pracy nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej osoby wyznaczonej do realizacji
zamówienia oraz posiadanymi kwalifikacjami: nauczyciel dyplomowany.
Cena najkorzystniejszej ze złożonych ofert, która jednocześnie nie podlegała odrzuceniu, złożona przez:
Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka, ul. Sienkiewicza 49,
15-002 Białystok, przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Kwota jaką
zaoferował Wykonawca wynosiła 4 710,00 zł, natomiast Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę
w wysokości 4 400,00 zł i nie mógł jej zwiększyć.
W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.
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