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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
|nformacia o unieważnieniu postepowania, cześó lll

Regionalne Centrum

Polityki

Społecznej informuje,

iŻ postępowanie

przeprowadzone w trybie ogłoszenia na usługi społeczne (na podstawie art' 138
o ustawy Prawo zamówień publicznych z 29'01'2004 r(Dz. U. z 2017 roku poz.
1579) na Świadczenie usług restauracyjnych na terenie Lodzi oraz na terenie
województwa łódzkiego zostaje unieważnione
Do upływu terminu składani ofeń tj. do dnia 30.10.2018 do godzony 10:00
została złoŻone 1 ofeńa:
1) Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne ,,Ja- TyMy'' w Łowiczu ul. Powstańców 't863 r. 12, 99-400 Łowicz za kwotę 5247,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 00/100)
.

ofeńa złoŻona przez Zakład AktywnościZawodowej Stowarzyszenia Wsparcie
Społeczne ,,Ja- Ty-My'' w łowiczu ul. PowstańcÓw 1863 r' 12,99-400 Łowicz nie

podlega ocenie, poniewaz zawiera błędnie obliczony podatek VAT. Podatek został
obliczony według stawki 8% VAT. Prawidłowo podatek VAT powinien być obliczony
według stawki 8o/o i 23o/oYAT.
Zgodnie z poz. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra FinansÓw z dnia 23
grudnia 2013 roku w sprawie wykonania niektÓrych przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U' z 2017 r. poz. 1702.) podatek na usługę restauracyjną
wynosi 8% VAT z wyjątkiem sprzedazy napojów, przy przygotowywaniu ktorych jest
wykorzystywany napar z kawy lub herbaty niezaleznie od udziału procentowego tego
naparu w przygotowywanym napoju, napojow bezalkoholowych gazowanych oraz
wÓd mineralnych, które są objęte podatkiem 23o/o VAT. W związku z faktem, iz
usługa restauracyjna obejmuje sprzedaŻkawy, herbaty i wody mineralnej powinna

Z uwagi na fakt, iz w postępowaniu nie ma zadnej waznej ofeńy podlegającej ocenie
ZamawiĄący u n iewa Żnia częśćl l l p rzed m iotoweg o postępowa n ia.
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