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Znak sprawy: BZP.272.2.14.2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Powiat Karkonoski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze informuje, że postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego/rozeznania cenowego*
na realizację zadania pn.: „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych A4/A3 w okresie 4 lat”
zostało unieważnione.
Uzasadnienie:
Odnosząc się do zapisów Działu VIII Zapytania ofertowego – Zaproszenia do złożenia oferty
z dn. 07.06.2021 roku oraz zgodnie z § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Jeleniej
Górze, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2020 Starosty Jeleniogórskiego z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze
(z późn. zm.), Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego ze względu na zaistnienie przyczyny powodującej niemożność rozstrzygnięcia przez
Zamawiającego postępowania oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą).
W zamieszczonym zapytaniu ofertowym Zamawiający wadliwie opisał przedmiot zamówienia
(zapisy dot. sposobu rozliczania ewentualnie przydzielonych przez oferentów rabatów
ilościowych), co spowodowało, że umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w oparciu o złożone oferty, w tym ofertę uznaną za najkorzystniejszą - byłaby rażąco
niekorzystana dla Zamawiającego. Przedmiotowa czynność prawna stanowiłaby naruszenie
określonej m.in. w Ustawie z dn. 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021r. poz. 305) zasady racjonalnego wydatkowania środków publicznych (na każdym etapie
postępowania Zamawiającemu przyświecać muszą zasady efektywności zamówień publicznych
i należytego zarządzania finansami). W konsekwencji, zawarcie tak niekorzystnej umowy wiązać
by się mogło z zarzutami ze strony instytucji nadzorczych. W związku z powyższym,
postępowanie zostało unieważnione.
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Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego
przedmiotu zamówienia, a informacja o nim zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Powiatu Karkonoskiego.
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........................................................
(podpis przedstawiciela Zamawiającego)

Uwaga: niniejsza informacja podlega przekazaniu wykonawcom, którzy złożyli oferty, a jeśli zapytanie lub rozeznanie było
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce: zamówienia
publiczne do kwoty 130 000 złotych).
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