
 

  

INFORMACJA 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

„Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć 

pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotu matematyka 

w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.” 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 255 ust 7 ustawy z dnia 11września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)(zwanej dalej Pzp) 

unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: „Opracowanie 

autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotu matematyka w ramach projektu 

„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.” 

 

Unieważnienie prawne: 

Zgodnie z art. 255 ust. 7 ustawy Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia jeżeli: „wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263”; 

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający unieważnił postepowanie „Opracowanie autorskiego programu 

nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych z przedmiotu matematyka w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – 

powiat wejherowski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020.”na podstawie art. 255 ust 7 ustawy Pzp z powodu uchylenia się od zawarcia 

umów przez wykonawców, których oferty zostały wybrane w postępowaniu. 

Były to jedyne oferty, które zostały złożone na to postepowanie. 

 

 

 

 

Nr 

oferty 

 

Nr 

części 

 

Nazwa (firma) 

i adres wykonawcy 

1 

1 Michalina Mrzygłocka 

ul. Sobieskiego 310 

84-200 Wejherowo 

2 

3 

2 

 

4 

Leszek Kotkowski 

ul. Żeromskiego 

84-200 Wejherowo 5 

3 6 

Krystian Rychert 

ul. Tęczowa 19/5 

84-239 Bolszewo 



 

 

Zamawiający jednocześnie informuje, o wszczęciu nowego postępowania, które dotyczy tego 

samego przedmiotu zamówieni. Postepowanie jest dostępne na Platformie 

https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo  

 

Wejherowo, dnia 26.11.2021 r. 

 

 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo

