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Z A W I A D O M I E N I E 

o unieważnieniu postępowania 

 

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1  w związku z art. 93  ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na: 

Przeprowadzenie kursów i szkoleń  w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją 

sukcesu ucznia na rynku pracy", 

był zobowiązany unieważnić następujące części: 

Nr 

zadania 

Temat 

Powód unieważnienia 

1 Kurs obsługi programu komputerowego Sketchup 

Art. 93 ust. 1 pkt. 4) cena przewyższa przeznaczoną kwotę  

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zakresie tej części wpłynęła  jedna oferta. Cena 

złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia w tej części. W związku z powyższym postępowanie w tej części zostaje 

unieważnione. 

2 Kurs obsługi programu komputerowego Auto Cad I, II, III stopień 

Art. 93 ust. 1 pkt. 4) cena przewyższa przeznaczoną kwotę  

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zakresie tej części wpłynęła  jedna oferta. Cena 

złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia w tej części. W związku z powyższym postępowanie w tej części zostaje 

unieważnione. 

3 Warsztaty instalacji solarnych 

Art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej ofert(…) 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

4 Warsztaty Pompy ciepła wody PCWU, PCWB 

Art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej ofert(…) 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

5 Warsztaty Instalacje fotowoltaiczne 

Art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej ofert(…) 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

6 Warsztaty Pompy ciepła wody PCCO 

Art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej ofert(…) 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

7 Kurs spawacza elektrycznego TIG 

Art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej ofert(…) 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

8 Kurs spawacza elektrycznego MAG 

Art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej ofert(…) 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

9 Kurs operatora drona (VLOS, BVLOS) 

Art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej ofert(…) 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

10 Kurs prawa jazdy kategorii B 

Art. 93 ust. 1 pkt. 4) cena przewyższa przeznaczoną kwotę  



 

 

 

 

 

 

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zakresie tej części wpłynęły dwie oferty. Ceny 

złożonych ofert przekraczają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia w tej części. W związku z powyższym postępowanie w tej części zostaje 

unieważnione. 

11 Szkolenie z zakresu systemów fotowoltaicznych 

Art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej ofert(…) 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

12 Szkolenie z zakresu kolektorów słonecznych 

Art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej ofert(…) 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

13 Szkolenie z zakresu kotłów i piecy na biomasę 

Art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej ofert(…) 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

14 Szkolenie z zakresu pomp ciepła 

Art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej ofert(…) 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

15 Kurs Adobe photoshop, Corel Draw - podstawowe i zaawansowane techniki obsługi 

programów do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej 

Art. 93 ust. 1 pkt. 4) cena przewyższa przeznaczoną kwotę  

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zakresie tej części wpłynęła  jedna oferta. Cena 

złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia w tej części. W związku z powyższym postępowanie w tej części zostaje 

unieważnione. 

16 Kurs - Pozyskiwanie i przetwarzanie danych naziemnego i lotniczego skanowania laserowego 

Art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej ofert(…) 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi 

się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 

 

 


