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INFORMACJA  

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

„ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I 

USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU” 
w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 

Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 

 

 

CZĘŚĆ 2 – KURS „BARISTA – KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH” 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) 
tj. 

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.” 

Zamawiający na sfinansowanie w/w zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 2 240,00 zł brutto i nie ma 
możliwości zwiększenia tej kwoty. 

W w/w postępowaniu zostały złożone oferty z następującymi cenami oraz pozostałymi kryteriami oceny: 

 

Nr 
oferty 

Nazwa firmy i adres Cena oferty brutto 
Termin wykonania 

zamówienia 

Doświadczenie 
osób 

wyznaczonych do 
realizacji 

zamówienia 

Warunki 
płatności 

1 
GoWork.pl Andrzej Kosieradzki 
ul. Starowiejska 172  
08-110 Siedlce 

5 250,00 zł 
Zgodnie z terminem 
zawartym w SIWZ 

Przeprowadzenie 
powyżej 5 kursów 

Zgodnie z wzorem 
umowy 

2 

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego 
w Raciborzu 
ul. Podwale 12                          
47-400 Racibórz 

6 650,00 zł 
Zgodnie z terminem 
zawartym w SIWZ 

Przeprowadzenie 
powyżej 5 kursów 

Zgodnie z wzorem 
umowy 
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CZĘŚĆ 4 – KURS „PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE OGRODÓW” 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) 
tj. 

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.” 

Zamawiający na sfinansowanie w/w zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 11 760,00 zł brutto i nie ma 
możliwości zwiększenia tej kwoty. 

W w/w postępowaniu zostały złożone oferty z następującymi cenami oraz pozostałymi kryteriami oceny: 

 

Nr 
oferty Nazwa firmy i adres Cena oferty brutto 

Termin wykonania 
zamówienia 

Doświadczenie 
osób 

wyznaczonych do 
realizacji 

zamówienia 

Warunki 
płatności 

1 

„Natura Zieleni” Pracownia 
Architektury Krajobrazu  
Monik Wójcik 
ul. Cisowa 7B  
83-032 Skowarcz 

25 200,00 zł 
Zgodnie z terminem 
zawartym w SIWZ 

Przeprowadzenie 
powyżej 5 kursów 

Zgodnie z wzorem 
umowy 

 

 

 

 

 

 

        Jacek Kąsek  

 DYREKTOR CKZiU nr 1 w Raciborzu 


