
INFORMACJA 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
„Za Życiem” 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

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

 

„Świadczenie usługi treningu umiejętności społecznych w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci w ramach realizacji Wiodącego Ośrodka 

Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego” 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 255 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), unieważnił 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: „Świadczenie usługi 

treningu umiejętności społecznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 

dzieci w ramach realizacji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-

Opiekuńczego” 

 

Unieważnienie prawne: 

1. Na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający 

unieważnia postępowanie w zakresie części nr 2 i 3, ponieważ cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. Na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5. ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

zamawiający odrzuca ofertę: Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki 

Świata” Katarzyna Anna Rokicka z powodu niezgodności oferty z warunkami 

zamówienia. Nie podano nr części na którą oferta jest składana, w miejscu na 

podanie nr części wpisano ręcznie „TUS” (miejsce do wypełnienia jest 

wykropkowane z informacją „należy wpisać część na którą wykonawca składa 

ofertę) . 

3. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c. ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

zamawiający odrzuca ofertę nr 2 Centrum Wspierania Rozwoju i Komunikacji 

„Neuronus” s.c  na część 1 „c. który nie złożył w przewidzianym terminie 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka 

dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub 

innych dokumentów lub oświadczeń”. Brak złożonych dokumentów 

i oświadczeń do części 1. 

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający unieważnił postepowanie ponieważ nie wybrano żadnej oferty 

do realizacji zadania „Świadczenie usługi treningu umiejętności społecznych 

w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach realizacji Wiodącego 

Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego”. Oferty, które wpłynęły 

nie spełniły wymogów postępowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oferty, które wpłynęły. 

 

Nr 

oferty 
Nr części 

Nazwa (firma) 

i adres wykonawcy 

Punkty 

przyznane 

w 

kryterium 

cena % 

Punkty 

przyznane w 

kryterium 

doświadczenie 

% 

Razem 

punkty 

% 

1 

1 

Fabryka Postępu Ewelina Majda 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9/4 

98-300 Wieluń 

Cena oferty przekracza kwotę jaką 

Zamawiający przeznaczył na realizację 

zamówienia. 

2 

Cena oferty przekracza kwotę jaką 

Zamawiający przeznaczył na realizację 

zamówienia. 

3 

Cena oferty przekracza kwotę jaką 

Zamawiający przeznaczył na realizację 

zamówienia. 

2 1 

Centrum Wspierania Rozwoju 

i Komunikacji „Neuronus” s.c 
ul. Rzeźnicka, 84-200 Wejherowo 

 

60 30 90 

 

3 

 

brak 

podanego 

nr części 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych 

„Języki Świata” 
Katarzyna Anna Rokicka 

ul. Sienkiewicza 49, 
15-002 Białystok 

Niezgodność oferty z warunkami 

zamówienia 

 

Zamawiający jednocześnie informuje, o planowanym nowym postępowanua, które dotyczy 

tego samego przedmiotu zamówieni. Postepowanie zostanie zamieszczone na Platformie 

https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo w okresie 7 dni od unieważnienia aktualn

ego postępowania.   

 

Wejherowo, dnia 02.09.2022 r. 

 

 

 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo

