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ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Nazwa zadania:
Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i nauczycieli przedszkolnych oraz szkoleń i spotkań informacyjnych
dla rodziców w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Dziemiany, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego
postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
UZASADNIENIE
Zgodnie z dyspozycją art. 97 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Beneficjent korzystający ze środków Unii Europejskiej, w tym przypadku ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami
określonymi w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach RPO WP 2014 – 2020,
stanowiących załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP na lata 2014 – 2020.
Z uwagi na brak jednoznacznych wytycznych zawartych w ww. dokumentach dotyczących
przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy
PZP, Zamawiający stwierdził, że brak publikacji przedmiotowego zapytania w serwisie internetowym
„Baza konkurencyjności Funduszy Europejskich” Ministerstwa Rozwoju może stanowić naruszenie ww.
wytycznych i związku z czym postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie, które to nie zostało
opublikowane w ww. serwisie.
z poważaniem
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/-/
Leszek Pobłocki
Zamieszczono:
1. Strona internetowa www.bip.dziemiany.pl
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Dziemianach.
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