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OGLOSZENIE

o uniewaznieniu postepowania i odrzuceniu ofert

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego li DPI.5522-4/DDI12 w trybie
przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz
Zamawiaiacego szkolenia Kasier zlotowo-walutowy z obslu23 kas fiskalnych dla 12
osób bezrobotnych.

Powiatowy Urzad Pracy w Nidzicy, ul. Traugutta 23 informuje, ze postepowanie o udzielenie

zamówienia publicznego li DPI.5522-4/DDI12 w trybie przetargu nieograniczonego na

zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiajacego szkolenia Kasjer zlotowo-walutowy

z obsluga kas fiskalnych dla 12 osób bezrobotnych zostalo uniewaznione.

Uzasadnienie faktyczne i prawnie uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostalo uniewaznione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówien

publicznych (Dz. U. z 20l0r. Nr 113 poz. 759 z pózno zm) - w przedmiotowym postepowaniu nie

zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.

W postepowaniu zlozono jedna oferte:

Oferta - Warminsko-Mazurski Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum

Edukacji w Nidzicy ul. K. Barke 2, 13-100 Nidzica

Oferta zostala odrzucona na podstawie art. 89 ust. l pkt. 2 ustawy Prawo zamówien publicznych.

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówien publicznych

(Dz. U. z 20l0r. Nr 113 poz. 759 z pózno zm) Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli jej tresc nie

odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z punktem V.l.l pkt. 2 SIWZ Wykonawca powinien w okresie ostatnich 3 lat przed

uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie 

zorganizowac i przeprowadzic szkolenie/a z zakresu kasi era zlotowo-walutowego i obslugi kas

fiskalnych dla co najmniej 10 osób.



W ofercie Wykonawca wykazal, ze posiada wylacznie doswiadczenie w organizowaniu

przeprowadzaniu szkolen z zakresu obslugi kas fiskalnych. W zwiazku z czym oferta nie spelnia

wymagan zawartych w SIWZ.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy uznal, ze tresc oferty nie odpowiada tresci specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Jednoczesnie stwierdzono, ze wskazane niezgodnosci oferty

z trescia SIWZ nie moga zostac uznane za inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze

specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty,

a zatem Zamawiajacy nie moze ich poprawic.

Majac powyzsze na uwadze stwierdzono, ze oferta Wykonawcy nie spelnia warunku okreslonego

wart. 82 ust. 3 i zostala odrzucona w przedmiotowym postepowaniu stosownie do regulacji

zawartej wart. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz w najblizszym czasie zamierza powtórzyc procedure

przetargowa.


