MIASTO
NOWY SĄCZ

BPM.ZZP.271.389.2011

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWAŃ
Zamawiający Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
tel (018) 443-53-08, fax (018) 443-78-63
http://www.nowysacz.pl , e-mail: urzad@nowysacz.pl,
Informuje o unieważnieniu postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania I i dla
Zadania II z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.) pn:

Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem dla uczestników
projektu pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”
realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.

Złożonych ofert: 5, z czego odrzucono 0 ofert.

2.

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.

a)

uzasadnienie prawne: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

b)

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w Rozdziale XII – Miejsce oraz termin składania i
otwarcia ofert określił termin składania ofert na dzień 15.06.2011 do godz. 11:30.Do
upływu ww. terminu do siedziby Zamawiającego wpłynęło 5 ofert zarówno na Zadanie I jak
i na Zadanie II. Zamawiający w wyniku błędu dokonał otwarcia czterech (4) spośród pięciu
(5) złożonych ofert. Oferta Wykonawcy Nauka Jazdy M. Marczyk, ul. St. Batorego 5, 33-340
Stary Sącz została złożona w siedzibie Zamawiającego na Dzienniku Podawczym w dniu
15.06.2011 r. o godzinie 9:30 i zgodnie z przepisami dotyczącymi przyjmowania i obiegu
korespondencji zarejestrowano ją w rejestrze kancelaryjnym i przybito pieczęć Kancelarii
Ogólnej Urzędu Miasta Nowego Sącza z datą i godziną wpływu pod nr 26321. Mimo
powyższego Zamawiający w wyniku niedopatrzenia w zakresie wewnętrznego obiegu
korespondencji nie dokonał jej otwarcia, tym samym naruszył zasadę jawności
postępowania wynikającą wprost z art. 8 ust. 1 ustawy oraz art. 86 ust. 2 ustawy. Wobec
powyższego koniecznym jest unieważnienie postępowania, gdyż w związku z zaistnieniem
wskazanych okoliczności postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
z up. PREZYDENTA MIASTA
(-) Marek Oleniacz
SEKRETARZ MIASTA
21.06.2011r.
…………………………………..…………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
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