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ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne 
szczególne usługi dot. świadczenia usługi gastronomicznej (cateringu) podczas 

spotkania wigilijnego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłoszonego w dniu 14.11.2018 r. na 

stronie internetowej www.bip.radom.pl. 
 

Zamawiający unieważnia zamówienie, zgodnie z § 6 ust. 15 pkt 1) 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, jeżeli nie złożono 
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.  

Uzasadnienie:  
 

W niniejszym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 
23.11.2018 r. do godz. 09:00 wpłynęła 1 oferta, złożona przez Wykonawcę: Sefira Daat 
Sp. z o. o., ul. Żeromskiego 49, 26-600 Radom. Zamawiający odrzucił ofertę  
w/w Wykonawcy na podstawie pkt. XVIII. 4) OGŁOSZENIA oraz § 6 ust. 13 pkt 3) 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne (…) zgodnie, z którymi 
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego  
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. W/w Wykonawca został 
wykluczony z postępowania. Zamawiający wykluczył w/w Wykonawcę z postępowania 
na podstawie pkt. VIII. 1. OGŁOSZENIA oraz § 6 ust. 12 Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych na usługi społeczne (…), zgodnie z którymi „Zamawiający wyklucza  
z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz nie wykazali braku podstaw do wykluczenia”. Mając na uwadze 
powyższe postanowiono jak na wstępie.  

 
Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Aneta Ćwiklińska 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
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