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Dot. Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224118 „Nowa jakość  kształcenia — podniesienie kompetencji 
studentów i pracowników Politechniki Swiętokrzyskiej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019.1843t.j.), 
zwanej dalej Pzp, Politechnika Świętokrzyska informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie części I oraz II 
oraz odrzuceniu oferty w zakresie części II, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na usługę  przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń  
z obsługi programów MasterCAM i Volumill dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: 
POWR.03.05.00-00-Z224118 „Nowa jakość  kształcenia — podniesienie kompetencji studentów 
i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

W zakresie części 1, Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  
publicznych tj. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął  żaden wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 
2 3. 

W zakresie części II, Zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść  nie odpowiada 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3, odrzucona została oferta 
Wykonawcy CAMdiyison Sp. z o.o., ul. Sosnowa 10, 55-330 Błonie. Treść  oferty nie odpowiada treści SIWZ. 

W pkt XIV SIWZ Zamawiający poinformował, iż  na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 29 lit. c ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. 2018.2174 tj.), korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie podatku VAT oraz, że 
oferty zawierające złą  stawkę  podatku VAT zostaną  odrzucone. Wykonawca wskazał  w ofercie stawkę  podatku 
VAT 23%. W związku z tym Zamawiający dokonał  czynności jak na wstępie. 

Postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust 1 pkt 1 tj. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej 
odrzuceniu albo nie wpłynął  żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.. W postępowaniu, wpłynęła tylko jedna oferta, która 
została odrzucona. 
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