Centrum Kształcenia Zawodowego

Racibórz, 08.05.2018r.

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”
w Raciborzu
ul. Zamkowa 1
47-400 Racibórz
Nr CKZiU2.26.05.18

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ DOPOSAŻENIA PRACOWNI OBRÓBKI SKRAWANIEM
w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie
Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata
2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

CZĘŚĆ I - Meble
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.
1579 z późn. zm.) tj.
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli 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.”
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.03.2018r. godz. 12:00 wpłynęła 1 oferta.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia w części I przeznaczył kwotę w wysokości 8 320,00 zł
brutto i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.
W w/w postępowaniu zostały złożone oferty z następującymi cenami oraz pozostałymi kryteriami
oceny:

Nr
oferty

1

Nazwa firmy i adres

In Time Wiesław Frąszczak
ul. Jana Matejki 7/B16
56-500 Syców

Cena oferty brutto

Termin wykonania
zamówienia

Okres gwarancji

10725,60 zł

do 30 dni

36 miesięcy
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CZĘŚĆ II – Szafa narzędziowa metalowa
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.
1579 z późn. zm.) tj.
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli 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.”
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.03.2018r. godz. 12:00 wpłynęła 1 oferta.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia w części II przeznaczył kwotę w wysokości 5 600,00 zł
brutto i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.
W w/w postępowaniu zostały złożone oferty z następującymi cenami oraz pozostałymi kryteriami
oceny:
Nr
oferty

Nazwa firmy i adres

Cena oferty
brutto

Termin wykonania
zamówienia

Okres gwarancji

1

ZAMTECH Zbigniew Sokolik
ul. Mariańska 116
47-400 Racibórz

8149,98 zł

do 10 dni

36 miesięcy

CZĘŚĆ III – Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.
1579 z późn. zm.) tj.
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli 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.”
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.03.2018r. godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia w części III przeznaczył kwotę w wysokości 10 800,00 zł
brutto i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.
W w/w postępowaniu zostały złożone oferty z następującymi cenami oraz pozostałymi kryteriami
oceny:
Nr
oferty

1

2

Nazwa firmy i adres

METALZBYT-HURT Sp. z
o.o.
ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko-Biała
ZAMTECH Zbigniew Sokolik
ul. Mariańska 116
47-400 Racibórz

Cena oferty
brutto

Termin wykonania
zamówienia

Okres gwarancji

17219,97 zł

do 10 dni

36 miesięcy

11161,02 zł

do 10 dni

36 miesięcy
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ZAMAWIAJĄCY ODRZUCIŁ OFERTĘ:
Wykonawcy: METALZBYT – HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko – Biała,
działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.
1579 z późn. zm.) tj.
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na
przedłużenie terminu związania ofertą”.
Zamawiający w dniu 04.04.2018r. działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się
z wnioskiem do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w III części przedmiotowego
postępowania do przedłużenia terminu związania ofertą o 30 dni tj. do dnia 07.05.2018r. w terminie do
dnia 06.04.2018r. Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą, co należy uznać za nie
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu.

dr Sławomir Janowski
DYREKTOR
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