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

o unieważnieniu części postępowania 
 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetarg nieograniczony na:  

 

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych 

gminy Gnojnik. Projekt pn. "Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji" 
 

był zobowiązany unieważnić następujące części: 

Nr 

zadania 
Temat 

Powód unieważnienia 

9 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu jako termin składania ofert określił 

dzień 06.09.2012 r. do godz. 8
50

. Do końca tego terminu wpłynęło 8 ofert  

na poszczególne części zamówienia. Po zakończonych czynnościach badania  

i oceny ofert Zamawiający wybrał oferty najkorzystniejsze na poszczególne części 

zamówienia. Powiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert zostały wysłane 

w dniu 21.09.2012 r. W dniu 28.09.2012 r. wpłynęło pismo od firmy JWS 

JAGIELLOŃCZYK z Rzeszowa o odstąpieniu od podpisania umów na części 

zamówienia o numerze 9, 10 i 11. Zgodnie z art. 94. ust. 3 ustawy pzp 

Zamawiający wybrał ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 

ponownej czynności ich badania i oceny. Kolejnym oferentem była firma Centrum 

Edukacji Zawodowej CARGO. W dniu 03.10.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło 

pismo od firmy CARCO o rezygnacji z podpisania umów na części przedmiotowe 



 

 

części zamówienia o numerach 9, 10 i 11. Z uwagi na brak kolejnych ofert  

na wybrane części zamówienia Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy 

pzp unieważnia niniejsze postępowanie w części. 

11 Zajęcia rozwijające zainteresowania szachowe uczniów. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu jako termin składania ofert określił 

dzień 06.09.2012 r. do godz. 8
50

. Do końca tego terminu wpłynęło 8 ofert  

na poszczególne części zamówienia. Po zakończonych czynnościach badania  

i oceny ofert Zamawiający wybrał oferty najkorzystniejsze na poszczególne części 

zamówienia. Powiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert zostały wysłane 

w dniu 21.09.2012 r. W dniu 28.09.2012 r. wpłynęło pismo od firmy JWS 

JAGIELLOŃCZYK z Rzeszowa o odstąpieniu od podpisania umów na części 

zamówienia o numerze 9, 10 i 11. Zgodnie z art. 94. ust. 3 ustawy pzp 

Zamawiający wybrał ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 

ponownej czynności ich badania i oceny. Kolejnym oferentem była firma Centrum 

Edukacji Zawodowej CARGO. W dniu 03.10.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło 

pismo od firmy CARCO o rezygnacji z podpisania umów na części przedmiotowe 

części zamówienia o numerach 9, 10 i 11. Z uwagi na brak kolejnych ofert  

na wybrane części zamówienia Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy 

pzp unieważnia niniejsze postępowanie w części. 

 

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.  

 


