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 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

 
Jelenia Góra, 28.02.2023 r. 

 
RZ.271.94.2022 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 W ZAKRESIE CZĘŚCI XV 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. z uwzględnieniem przepisów Działu IV Rozdziału 4  (zamówienia 
na usługi społeczne – art. 359-361) pn. Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla 
wychowanków jeleniogórskich przedszkoli w ramach projektu pn. „Równa przyszłość 
jeleniogórskich przedszkolaków” oraz przeprowadzenie zajęć dydaktyczno 
- wyrównawczych, rozwijających oraz z psychologiem dla uczniów z jeleniogórskich szkół 
w ramach projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach”  

                  Część XV: Zajęcia rozwijające z informatyki 
                  Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.94.2022 

 

a Góra      
 
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), dalej zwaną u.p.z.p., Zamawiający - Miasto 
Jelenia Góra informuje, o: 

UNIEWAŻNIENIU postępowania nr RZ.271.94.2022 
  

Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla wychowanków jeleniogórskich przedszkoli w ramach 
projektu pn. „Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków” oraz przeprowadzenie zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających oraz z psychologiem dla uczniów z jeleniogórskich 
szkół w ramach projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” 

 w zakresie: 
 Części XV: Zajęcia rozwijające z informatyki 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

W dniu 24.01.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części: I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, XI, XII, XV, XVII, XVIII przedmiotowego postępowania. 

Do realizacji zamówienia w zakresie części XV: Zajęcia rozwijające z informatyki wybrano ofertę nr 1, 
złożoną przez Wykonawcę: KONSORCJUM TERAPEUCI: 
1)  Lider Konsorcjum - Małgorzata Medyk, ul. Przejazdowa 10/4, 51-167 Wrocław; 
2)  Partner Konsorcjum - Paulina Urbańska-Kabała, ul. Karłowicza 35/44, 58-506 Jelenia Góra; 
3)   Partner Konsorcjum - Renata Krosnowska, Lipa 91, 59-420 Bolków; 
4)   Partner Konsorcjum - Beata Kuźniar, ul. Szkolna 5/19, 58-573 Piechowice; 
5)   Partner Konsorcjum - Julita Odelga, ul. Batalionów Chłopskich 8, 58-506 Jelenia Góra; 
6)   Partner Konsorcjum - Magdalena Król, ul. Karkonoska 114b/3, 58-531 Łomnica 

 
Zamawiający, po dokonaniu czynności polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie ww. części   
oraz po szczegółowej analizie dokumentacji postępowania, powziął informację, iż zajęcia rozwijające 
z informatyki nie mogą być przeprowadzane w ramach umów cywilno-prawnych. 
Z informacji zawartych w dokumencie pn.: "Materiał informacyjny dotyczący zatrudniania i angażowania 
personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego" odnośnie 
zasad zatrudniania personelu do realizacji zajęć dydaktycznych w projektach unijnych wynika, że w drodze 
umów cywilno-prawnych może być zatrudniony personel do realizacji zajęć wykraczających poza podstawową 
ofertę zajęć szkoły oraz poza podstawę programową. Zajęcia rozwijające z informatyki mają charakter zajęć 
objętych ramowym planem nauczania. Zajęcia rozwijające z informatyki nie mogą więc być prowadzone 
w ramach umów cywilno-prawnych, a jedynie w oparciu o treść art. 16 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.). 



 2 

Mając powyższe na uwadze oraz kierując się zasadami udzielania zamówień publicznych, o których mowa 
w art. 16 i 17 u.p.z.p., Zamawiający w dniu 28.02.2023 r. dokonał unieważnienia czynności wyboru 
najkorzystniejszej oferty w zakresie części XV niniejszego postępowania.   

       Biorąc pod uwagę okoliczności opisane powyżej, Zamawiający unieważnia przedmiotowe zamówienie 
w zakresie części XV: Zajęcia rozwijające z informatyki na podstawie art. 255 pkt 6 u.p.z.p., ponieważ 
postępowanie w ramach ww. części obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

 

 
                       Prezydent Miasta 

               Jeleniej Góry 

                        Jerzy Łużniak 

 

 
 
 

   
 

 


