UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 Województwo Kujawsko-Pomorskie, które wykonuje
zadania przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
Toruniu jako jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych jest zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie
z art. 93 ust. 1 pkt 4 unieważnia się przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż ceny
złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu znacznie przekraczają środki jakie
zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, dla części III oraz
IV.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Przepisy prawa nie wymagają konsultacji w przedmiotowej uchwale.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W wyniku przedmiotowego postępowania wpłynęła jedna oferta dla części III,
złożona przez Firmę POL TAX2 Sp. z o.o. ul. Bora Komorowskiego 56c lok.91,
03-982 Warszawa z ceną ofertową 305 040,00 zł brutto podczas, gdy zamawiający na
realizację zamówienia przeznaczył kwotę 127.000 zł brutto i nie jest w stanie zwiększyć tych
kwot. Z kolei dla części IV wpłynęły dwie oferty złożone przez Firmę POL TAX2 Sp. z o.o.
ul. Bora Komorowskiego 56c lok.91, 03-982 Warszawa z ceną ofertową 29 520 zł brutto oraz
Grupa Gomułka – Audyt Spółka z o.o. Spółka k. ul. Jana Matejki 4, 40-077 Katowice z ceną
ofertową 37 392,00 zł brutto podczas, gdy zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył
kwotę 18 450 zł brutto i nie jest w stanie zwiększyć tych kwot. W związku z powyższym
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 unieważnia się przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt,
iż ceny złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, dla części III oraz IV przekracza
środki jakie zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.
5. Ocena skutków regulacji:
Środki na realizację przedmiotowego zamówienia zabezpieczone w budżetach
jednostek należy zwolnić spod rezerwacji.

