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AG.3410-1/11

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  na  mocy  art.  39  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  na  usługę

przygotowania oraz wydawania gorącego posiłku (jednodaniowego obiadu wraz z napojem)

dla 230 uczniów szkół  podstawowych i  gimnazjalnych uprawnionych do korzystania z tej

formy pomocy w ramach ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  przez 32 dni

wyznaczone przez Zamawiającego,

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający

informuje  o  unieważnieniu  przedmiotowego  postępowania.  Zamawiający  unieważnia

postępowanie  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1  ponieważ  nie  złożono  żadnej  oferty

niepodlegającej odrzuceniu

Uzasadnienie prawne i faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ponieważ nie

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Do dnia złożenia oferty wpłynęła jedna oferta wykonawcy, który na podstawie art. 24

ust.  2  pkt  4  został  wykluczony,  ponieważ  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w

postępowaniu.



Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej

(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować

zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w

niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia

faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia,

jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony

prawnej” art. od 179 do 198 g (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)


