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Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia  w 
przetargu nieograniczonym na  dostawę materiałów dydaktycznych i biurowych w ramach projektu 
„Nasze dzieci – nasza przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”
Postępowanie  zostało  unieważnione  na  mocy art.  93  ust.  1  pkt.  1  ustawy  –  Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

Uzasadnienie prawne:  „Zamawiający unieważnia  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  jeżeli 
nie  złożono  żadnej  oferty  nie  podlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłynął  żaden  wniosek 
o dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  od  wykonawcy  niepodlegającego  wykluczeniu, 
z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. 
Uzasadnienie faktyczne.
Jedyna złożona przez Biuro INFORMAT s.c.Paweł Ściesiek,Piotr Tomankiewicz 62-800 Kalisz, 
ul. Lipowa 1a  oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż treść 
złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
określonych w SIWZ: 

1) Informacje  z  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których 
wykonawca  posiada  rachunek,  potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5) Podpisany wzór umowy- załącznik nr 5 SIWZ

Wobec  powyższego  Zamawiający  unieważnił  postępowanie  o udzielenie  zamówienia 
publicznego. 


