
Centrum Kształcenia Zawodowego Racibórz, 23.10.2019r.

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”

w Raciborzu

ul. Zamkowa 1

47-400 Racibórz

Nr CKZiU2.26.12.19

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na:

ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU

w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU
nr 2 „Mechanik” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX –

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Subregionu Zachodniego.

CZĘŚĆ 5 – KURS RYSUNKU TECHNICZNEGO MASZYNOWEGO ORAZ CAD

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty.

W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje  oferta  nr  1 złożona przez Wykonawcę  CNC
MILLENA – Mirosław Buczyński, Rynek Staromiejski 10/10, 75-007 Koszalin.

Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy tj.  Zamawiający odrzuca
ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia w związku
z art. 90 ust. 3 w/w ustawy tj. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz
wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed
wszczęciem postępowania,  a  także  średniej  arytmetycznej  cen wszystkich  złożonych  ofert  w w/w
postepowaniu,  Zamawiający  zwrócił  się  pismem z  dnia  15.10.2019r.  do  Wykonawcy o udzielenie
wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oraz przedstawienia szczegółowej kalkulacji ceny
ofertowej  wraz  z dowodami  dotyczącymi  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny
oferowanej brutto.

Zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp  zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie
wyjaśniające  w przypadku  gdy  cena  całkowita  oferty  jest  niższa  o co  najmniej  30% od wartości
zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed  wszczęciem
postępowania zgodnie z  art.  35 ust.  1 i  2 ustawy Pzp lub średniej  arytmetycznej  cen wszystkich
złożonych  ofert  ,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają
wyjaśnienia. 
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Zgodnie z art.  90 ust.  2 Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej  ceny lub
kosztu spoczywa na Wykonawcy.  Wykonawca zobowiązany był  do przesłania do Zamawiającego
wyjaśnienia w przypadku rażąco niskiej ceny w formie zgodnej z wyborem Wykonawcy tj. faksem pod
nr  032 415  33  88  wew.  322  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  na  adres
sekretariat@zsm.slask.pl  lub  pisemnie  na  adres:  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i
Ustawicznego  nr  2  „Mechanik”  w Raciborzu,  ul. Zamkowa  1,  47-400  Racibórz,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2019r., wyjaśnienia złożone w formie innej niż pisemna
należało niezwłocznie potwierdzić na piśmie.

Wykonawca  we  wskazanym  terminie  nie  złożył  wyjaśnień  dotyczących  zaproponowanej  ceny  za
realizację zamówienia.  W wiadomości przesłanej  drogą poczty elektronicznej  w dniu 19.10.2019r.,
Wykonawca poinformował Zamawiającego, że ze względu na ilość szkoleń, którą w tej chwili prowadzi
i zamierza prowadzić w najbliższej przyszłości mógłby nie spełnić wymogów dot. terminu realizacji
szkolenia i w związku z tym prosi o odrzucenie jego oferty.

Biorąc pod uwagę przepisy art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp i art. 90 ust. 3 ustawy Pzp oraz fakt, że
Wykonawca nie złożył wymaganych wyjaśnień i nie przedłożył jakichkolwiek dowodów, że cena jego
oferty jest prawidłowa, złożona przez niego oferta podlega odrzuceniu, jako oferta Wykonawcy, który
nie udzielił wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego, jak również który nie wykazał, że cena jego oferty
nie zawiera rażąco niskiej ceny. 

dr Sławomir Janowski 
DYREKTOR
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