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Zawiadomlenie o odrzuceniu ofeń oraz unieważnieniu postepowanla

,,Dostawa bonów towarowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeladzi, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 roku."

ZamawiĄący działĄąc na podstawie ań. 93 ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz, 2164 z póżn, zm.) zawiadamia o unieważnieniu

postępowania prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia

publicznego na: ,,Dostawę bonów towarowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Czeladz| w okresie od dnia podpisania umowy do 3,1 .12.2017 roku."

Podstawę prawną unieważnienia ww. postępowania stanowi ań. 93 ust.1 pkt 4 ustawy, gdyż ofeńa

z nalniższą ceną przewyższa kwotę, ktorą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia.

1. Odzucenie

Zamawiający zawiadamia, że z pzedmiotowego postępowania została odrzucona ofeńa nr 1 tj..

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul, Kłobucka 25, 02-699 Warszawa na

podstawie ań. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienle faktyczne

Wykonawca został wezwany na podstawie ań. 87 ust.1 ustawy pzp o złożenie wyjaśnień treści

złożonĄ ofeńy co do wykazu placówek handlowych realizujących bony na terenie miasta CzeladŹ,

W wyznaczonym terminie wykonawca złożył wyjaśnienia iż częśc placówek handlowych

zakończyło działalność w podanych w ofercie lokalizacjach nie informując o tym wykonawcy, a

częśóznalazła się w wykazie pzez omyłkę. ZamawiĄący wymaga w pkt, 3.6 SIWZ, iż,,Realizacja

bonów towarowych będzie odbywać się w placówkach handlowych oferujących ańykuły :

spożywcze, odzież, obuwie, pościel, artykuły gospodarstwa domowego, materiały remontowo-

budowlane orazw co najmniej 3 aptekach znajdujących się na terenie miasta Czeladż" oraz w pkt

5.3 S|WZ ,,ZamawiĄący wymaga, aby Wykonawca składając ofeńę wykazałw załączeniu do ofeńy

wykaz placówek handlowych oferujących ańykuły . spożywcze, odzież, obuwie, pościel, ańykuły

gospodarstwa domowego, materiały remontowo-budowlane oraz co najmniej 3 apteki znajdujące

się na terenie miasta Czeladź, wlaz z dokładną nazwą placowki i apteki oraz dokładnym adresem

pocztowym." W wyzej wymienionej ofercie znajdują się placowki handlowe nie oferujące



wskazanych w S|WZ ańykułów, w związku z tym treśó ofeńy nie odpowiada treści specyfikacji

Uzasadnienie prawne

Na podstawie ań 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy pzp. Zmawiający odrzuca ofeńę, jezeli jej treść nie

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzezeniem ań. 87 ust. 2 pkt 3.

2. Unieważnienie postępowania

Zgodnie z dyspozycją ań. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkozystniejszej ofeńy lub ofeńa

z nĄkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, ktorą ZamawiĄący zamierza przeznaczyĆ na

sfinansowanie zamówienia, chyba że ZamawiĄący może zwiększyc tę kwotę do ceny

n aj ko rzystn iej szej ofeńy.

Zamawialący stosownie do ań. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofeń podał

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto 230 000,00zł.

Jest to jednocześnie kwota, lłorąZamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły 2 oferly z czego ofeńa nr 1

została odrzucona, a cena ofeńy nr2tj.: Cheque DejeunerSp. z o.o. ul. Górczewska124,01-460

Warszawa z ceną ofeńową: 231 414,50 zł - przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wobec powyzszego Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie ań. 93 ust.1 pkt.4

ustawy Pzp.
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