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DoĘczy: Unieważnienia postępowania o udzielenie zam wienia publicznego w trybie przetorgu nieograniczonego
na wyposażenie ośrodkaEQukacyjnego Gorcza skiego Parku Narodowego Etap t w zakresie zadania/części l tj.:
Dostawa l montaż sprzętu komputerowego wroz z oprogramowaniem i unqdze biurowych.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2AA4r.

2oL5

o

r.

poz. 2L64

z p.

zm.), informuję

o

-

Prawo zam

wie

publicznych (Dz. U. z

unieważnieniu przez Zamawiającego postępowania

udzielenie zam wienia publicznego W trybie przetargu nieograniczonego.

na wyposażenie ośrodka

Edukacyjnego Gorcza skiego Parku Narodowego Etap l w zakresie zadania/części l tj.: Dostawa i montaż sprzętu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i

unądze

biurowych.

Uzasadnienie faktvczne i prawne:
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zam wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na wyposażenie ośrodkaEdukacyjnego Gorcza skiego Parku Narodowego Etap
zam wieniu w Biuletynie Zam

wie

l

publikacją ogłoszenia o

Publicznych. Do ostatecznego terminu składania ofert tj. do dnia 23 maja

i montaż sprzętu komputerowego Wraz z
tj.: P.H.U.P JK-SYSTEM,' Katarzyna Napora

2oL7 r. do godz.: 10:00 w zakresie zadania/części l tj. Dostawa
oprogramowaniem i urządze biurowych wpłynęła jedna oferta
Niedźwiedź130 34_735 Niedźwiedźcena

ofeĘ 138

900,- zł.

Zgodnie z informacją wskazaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wyb r jego

ofeĘ

będzie prowadził

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. VAT odwr cony) zgodnie z przepisami o podatku
od towar w i usług. W wyniku udzielonych wyjaśnie Wykonawca wskazał, iż VAT odwr cony dotyczy zakupu
komputer w przenośnych-komputer notebook (4 szt.). Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2Oo4r.
Prawo zam

wie

Publicznych (Dz' U z 2oL5 r. poz. 2L64 z p. zm.) Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza

do przedstawionej w niej ceny podatek od towar w i usług, kt ry miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
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W związku z powyższym, kwota jedynej złożonejw postępowaniu oferĘ (po doliczeniu

w

odniesieniu do pozycji

formularza ofertowego tj.: komputer notebook wymaganego podatku od towar w i usług) przewyższa kwotę,

kt

rą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie

zam wienia tj.: 140 22o,- zł.

Mając na uwadze powyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2o04r.

-

Prawo zam wie

publicznych (Dz. U. z2oL5 r. por. 2L64 zp. zm.) postępowanie w zakresie zadania/części l zostaje unieważnione.
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