
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000188819

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 20a

1.5.2.) Miejscowość: Dobczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-410

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dobczyce.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobczyce.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d01a753f-8288-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045197/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-02 22:30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005061/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kursy dla uczniów i nauczycieli

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum
Kompetencji Zawodowych w branży E- Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w
Dobczycach- RPMP.10.02.02-12-0027/19

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZS.201.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs prawa jazdy kat. B

4.5.3.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający tj. Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, działając na podstawie
art. 255 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.)
zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie, gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta (zgodnie z
informacją z otwarcia ofert), która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, stąd postanowiono o unieważnieniu postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47775

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47775

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający tj. Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, działając na podstawie
art. 255 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.)
zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie, gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta (zgodnie z
informacją z otwarcia ofert), która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, stąd postanowiono o unieważnieniu postępowania.
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