
 

 

Warszawa, dnia 21 listopada 2019 r. 

Znak sprawy: MCPS.ON/AK/457-73/2019 

Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2019/S 217-533521 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Dotyczy: postępowania na usługi społeczne: 

„Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu wsparcia 

pracowników WTZ„ 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zawiadamia iż unieważnia 

przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne:  

W wyżej wymienionym  postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. do dnia 

18 listopada 2019 r. do godz. 10:00 zostały złożone cztery następujące oferty: 

l.p. Nazwa Wykonawcy 
Oferowana cena 

Brutto zł (złotych) 

1. CENTRUM SZKOLENIOWO-TERAPEUTYCZNE "SELF" TOMASZ 

KOBYLAŃSKI Marcin Mołoń 

ul. Unii lubelskiej  nr 6, lok. 8,  

Rzeszów, 35-016,  

130 200,00 

2. MZ IODO Sp. z o.o. 

ul. Mazowiecka   11 lok. 49, 

Warszawa, 00-052 

Brak możliwości odczytania 
oferty. (Niewłaściwy 

format pliku.) 

3. Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów 

Społecznych.  

Plac Defilad   1  

Warszawa,. 00-901, 

44 880,00 

4. ADEPT Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Zacna   26,  

Gdańsk 80-283,  

101 100,00 

Działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień́ publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako „ustawa Pzp”, Zamawiający 

– Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z siedzibą Warszawie: wybrał jako 

najkorzystniejszą ofertę ̨Wykonawcy: "Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów 



 
 
 

 
 

Społecznych Plac Defilad 1 00-901,Warszawa". W dniu 21 listopada  2019 r. Wykonawca 

odstąpił od realizacji umowy. 

Cena oferty złożonej przez ADEPT Sp. z o.o. Sp. K. ul. Zacna 26, 80-283, Gdańsk, na kwotę 

101 100,00 zł BRUTTO, która uzyskała drugie miejsce w rankingu, znacznie przekracza 

możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia kwotę 45 900,00 zł NETTO. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty 

na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z dyspozycją (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - „Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli: 4) 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". 


