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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  
 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, 
tj. na usługę przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z zakresu zajęć kulturalnych  

w ramach projektu: „Przez kształcenie do sukcesu”, którego wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 04.04.2017 r. na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.bzp.uzp.gov.pl, 

pod numerem: 58558-2017. 
 
 
Działając na podstawie pkt. XIX. 1 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU zawiadamiamy o unieważnieniu 
postępowania, zgodnie z § 6 ust. 15 pkt 4) 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 2016 r. W/w punkt 
stanowi, że „Zamawiający upoważniony jest do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy zostały 
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie”. 
 
W niniejszym postepowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.04.2017 r. do godz. 11:00 
wpłynęły 3 oferty: 

 
Wybór najkorzystniejszej oferty jest niemożliwy z uwagi na to, że dwie oferty (tj. nr 1 i 2) przedstawiają 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów. Mając na uwadze powyższe konieczne było wezwanie w/w 
Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, co Zamawiający uczynił w dniu 24.04.2017 r. Do upływu 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, tj. do dnia 26.04.2017 r. do godz. 12:00 żaden z w/w 
Wykonawców nie złożył oferty dodatkowej. Wobec powyższego wybór najkorzystniejszej oferty na tym 
etapie jest niemożliwy z uwagi na to, że w dalszym ciągu dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny 
i innych kryteriów. Z kolei oferta nr 3 złożona przez: Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki 
Świata” Katarzyna Anna Rokicka, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok, została odrzucona na 
podstawie pkt. XVIII. 3) OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU oraz § 6 ust. 13 pkt 3) Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych na usługi społeczne (…) zgodnie, z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli 
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 
W/w Wykonawca został wykluczony na podstawie pkt. VIII. 1) OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU oraz  
§ 6 ust. 12 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne (…), tj. „Z postępowania 
o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału  
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia”. 
 

NUMER 
OFERTY 

FIRMA (NAZWA) LUB 
NAZWISKO ORAZ ADRES 

WYKONAWCY 

CENA  
w zł 

DOŚWIADCZENIE  
W PRACY NAUCZYCIELA  

W SZKOLE 
PONADGIMNAZJALNEJ 

STOPIEŃ AWANSU 
ZAWODOWEGO 

1.  
Pani Katarzyna Urbańska 
ul. Fundowicza 44 m. 1 
26-600 Radom 

6 174,00 zł 19 lat 
nauczyciel 

dyplomowany 

2.  
Pani Ewa Wojciechowska 
ul. Paderewskiego 11/31 
26-600 Radom 

6 174,00 zł 21 lat 
nauczyciel 

dyplomowany 

3.  

Ośrodek Nauczania Języków 
Obcych „Języki Świata” 
Katarzyna Anna Rokicka 
ul. Sienkiewicza 49 
15-002 Białystok 

8 399,16 zł 7 lat 
nauczyciel 

dyplomowany 
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Zamawiający uznał, że w niniejszym postępowaniu konsekwencja niezłożenia ofert dodatkowych jest 
taka sama, jak w przypadku, gdyby wpłynęły oferty dodatkowe o takiej samej cenie. Zatem Zamawiający 
postanowił unieważnić niniejsze postępowanie zgodnie z § 6 ust. 15 pkt 4) Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych na usługi społeczne (…), który stanowi, iż „Zamawiający upoważniony jest do 
unieważnienia postępowania, w przypadku gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie”. 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Aneta Ćwiklińska 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
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