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Wykonawcy:

1)AMP|R
E|Żbieta Czesak He|ińska
43-100 Tychy, Darwina 19129

2) PHU,,EWA' Ewa Hanszke
os. Leszka Czarnego 1147
28-100 Busko _ZdrÓj

3) Przewoz Osob Atlantic
Maciej KopeÓ Zb|udowice
u|. Świętokrzyska 8
2B-100 Busko _ZdrÓi

U n ieważnienie postępowan ia

Zawiadamiam o uniewaznien|u postępowania na udzie|enie zamÓwienia pub|icznego
w trybie przetargu nieograniczonego na: dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowa.
dzonych przez Gminę Busko _Zdroj w roku szkolnym 20,|4120,|5, ktÓry odbył się24 czerw-
ca2014 r. w Zespo|e obsługi Przedszkoli i Szkoł w Busku _Zdroju'

Podstawąuniewaznienia są ań.26 ust. 3oraz ań.93 ust. 1 pkt.4 ustawy Prawo zamÓ.
wień pub|icznych (Pzp).

Uzasadnienie

Puyczynąuniewaznienia postępowania jest stwierdzenie przezZamawiającego, tj. Zes-
pÓł obsługi Przedszko|i i SzkÓł w Busku _ Zdroju, ze w najkorzystniejsza ofeńa była niekomp-
letna.Wofercietej stwierdzonobrakiwdokumentacji,oczym-zgodniezart.26ust.3i4usta-
wy Pzp - Wykonawca został powiadomiony na piŚmie osobiŚcie dostarczonym 25 czerwca
2014 r.

W wyznaczonym przez Komisję przetargową terminie do 26 czerwca 2014 r' Wykonaw-
ca nie uzupełnił brakującej dokumentacji, co skutkowało odrzuceniem oferty'

Natomiast, ko|ejne dwie ofeńy, w tym następna najkorzystniejsza, przewyŻszały kwotę,
ktÓrą Zamawia1ący zamierzał przeznaczyc na sfinansowanie zamÓwienia. Zgodnie z ań' 93 ust.
1 pkt' 4 ustawy Pzp Zamawiający odrzucił ofeńy.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4,art. 182 ust. l pkt2 ustawy Pzp (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 zpÓżn. zm.)termin ustawowy na wniesienie odwołania wynosi 5 dni od otrzyma-
nia przez wszystkich Wykonawcow, biorących udział w postępowaniu, niniejszego pisma drogą
e|ektro n iczn ą | u b oso b iŚcie d osta rczo neg o przez Zamawiająceg o.

W związku z zaistniałymi faktami, Zamawia1ący ogłosi powtorne postępowanie przetar-
gowe po upływie w/w terminu.
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