
ZA.271.51.2020
METRYKA ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:
Kurs dla mechaników samolotów ultralekkich w ramach projektu "Mechanika najwyższych lotów" 

Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)

zamówienie podstawowe

Nr PZPU:

Zamawiający:  Miasto Gliwice

Tryb:
postępowanie w oparciu o rozdział 6 pzp

Rodzaj zamówienia: usługi

Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:

przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11
ust 8 pzp  

Data wszczęcia postępowania:

05-06-2020 r.

Rozstrzygnięcie postępowania (części):

 unieważnienie postępowania

Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia
umowy:

  06-07-2020 r.

Nr zawartej umowy:

Wybrany wykonawca (nazwa):

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

nr ogłoszenia

Wartość zawartej umowy

netto:
zł

brutto: 
zł

Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:

             liczba para-protestów ogółem:     0

Odwołania:

             liczba odwołań ogółem:        0

Skargi do sądu:

             liczba skarg ogółem:             0

……………………………………………..
(osoba sporządzająca)



Uzasadnienie unieważnienia postępowania: Uzasadnienie prawne:
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.
Zgodnie z rozdziałem 9 ogłoszenia o zamówieniu "Informacje dodatkowe", akapit "Zasady uzupełniania dokumentów"
Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub
dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania
warunków udziału w postępowaniu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego
Wykonawcy, chyba ze zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, tj.:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
Do terminu składania ofert tj. do dnia 16.06.2020 r. do godz. 09:00 została złożona jedna oferta przez Firmę
Usługowo Handlowo Produkcyjną LET SK WILGA Zbigniew Mróz, Łąkta Górna 284, 32-731 Żegocina.
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 26.06.2020 r. nie uzupełnił wymaganych
wezwaniem z dnia 22.06.2020 r. (kor. UM.564477.2020) dokumentów ani nie udzielił wymaganych wyjaśnień.
W związku z  powyższym, Zamawiający dokonuje unieważnienia postępowania, ponieważ do terminu składania ofert
nie wpłynęła żadna inna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
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