Heglonalne centrum Polltyk| społeąneJ wŁodzl
Jednostka organizacyjna samorądu województwa Łódzkiego
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Łódź, dnia 30 puŹdziemlka 2018 roku

Nr sprawy:2612018

Zamawiaiacy:
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8
91-302Łódź
DO.262.18.2018
Wykonawcy biorący udział w postę1lowaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferĘ oraz o unieważnieniu
postępowania

:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargl
nieograntczonego na rrZakup i dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowe
z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem''

Dotyczy

DziałĄąc na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia}9 stycznia 2004 roku Prawo zamówięil
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm') zwanej dalej ,,ustawąPzp''
Zamawiający uniewaznia czynnośó wyboru najkorzystniejszej ofeńy, dokonaną w dniu 24
września 2018 roku oraz na podstawie art. 93 ust.4 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówien publicznych (t. j. Dz. U. z 2011 roku poz. 1579 z poźn. zm.) uniewaznia
przedmiotowe postęowanie gdyz cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką
zamaw iĄący zamlet Za przeznaczyó na sfi nansowanie zamówienia.
Uzasadnienie uniewaznieni a czynno ściwyboru naj korzystni ej szej o ferty:
W dniu 10.10.2018 roku Zamawiający wystosował pismo do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego Departament Polityki Regionalnej w sprawie mozliwości
przekazania Środków majątkowych, bądź tez przekwalifikowania środków bieżących na
majątkowe celem zawarcia umowy z Wykonawcą , którego oferta została uzanan Za
najkorzystniejszą. W dniu 23.10'2018 roku do siedziby ZarrlawiĄącego wpłynęłaodpowiedź
na ww pismo , w którym Departament Polityki Regionalnej informuje, iz w chwili obecnej w
ramach Planu Realizacji Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2018 nie ma wolnych środków
inwestycyjnych.
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W związku z poryższym Zamawiający unieważnia czynnośó wyboru najkorzystniejszej
oferty oraz na podstawie afi.93 ust.4 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz.U. z20I7 roku poz. 1579 zpóźn. zm.) uniewuŻniaprzedmiotowe
postępowanie gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający
zarlierza
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