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Łódź, dnia 13.11.2018 r 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

Dot. postępowania: Dostawa sprzętu IT wraz z  oprogramowaniem oraz innego sprzętu, w  tym w 

ramach projektu „Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 
 

                Zamawiający- Zespół Szkół Ekonomii i Usług , na podstawie  art. 92 ust 2  Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) informuje, że w części 1 unieważnił 
niniejsze postępowanie  na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 pzp, a w części 2 i 3 unieważnił niniejsze 
postępowanie  na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 pzp. 
 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
 
Dla części 1 
Do dnia 08.11.2018 r. do zamawiającego w części 1 wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez wykonawcę 
Web-Profit Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18, 41 – 940 Piekary Śląskie. Cena oferty to: 181.216,00 PLN 1, 
podczas gdy  kwota  jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  to 
137.500,00 zł i  Zamawiający nie  może zwiększyć tej kwoty  do  wysokości złożonej  oferty, a  tym  samym  
zachodzi  okoliczność  wskazana  w art. 93 ust 1 pkt 4 pzp tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z 
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 
Dla części 2 i 3  
W częściach 2 i 3 do dnia 08.11.2018 r. (dzień składania ofert) nie wpłynęła żadna oferta. Tym samym 
przyjąć należy, że spełniona  została  przesłana z  art. 93 ust 1 pkt 1 pzp, która stanowi, że  Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego jeżeli nie  złożono  żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu albo nie  wpłynął  żaden wniosek o dopuszczenie  do  udziału w postępowaniu  
od  wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,  z  zastrzeżeniem  pkt 2 i 3 pzp.  
 
 DYREKTOR 

Zespołu Szkół Ekonomii i Usług  
Im. Natalii Gąsiorowskiej 

 
Ewa Baczewska  

 

                                                           
1 Cena oferty wraz z podatkiem VAT w  zw. z zastosowaniem tzw. „odwróconego VAT” zgodnie z pkt 16.4-16.6 SIWZ. 


