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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 W ZAKRESIE CZĘŚCI XI, XII 

 
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 XI: Zajęcia z psychologiem w jeleniogórskich szkołach 
Część XII: Zajęcia z psychologiem dla uczniów jeleniogórskich szkół 

                  Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.94.2022 
 
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) 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 XI: Zajęcia z psychologiem w jeleniogórskich szkołach 
Części XII: Zajęcia z psychologiem dla uczniów jeleniogórskich szkół 

 
W niniejszym postępowaniu na Część XI i XII zamówienia wpłynęła jedna (1) oferta od nw. Wykonawcy: 
 

CZĘŚĆ XI: Zajęcia z psychologiem w jeleniogórskich szkołach 

Nr 
oferty Nazwa i adres wykonawcy 

OGÓŁEM Cena 
ryczałtowa oferty 

[w PLN] 
1 2 3 

2. 
SmartAdvice Michał Kucharczyk 

ul. Olimpijska nr 1 lok. 3, 58-301 Wałbrzych 106 554,00 

 

CZĘŚĆ XII:  Zajęcia z psychologiem dla uczniów jeleniogórskich szkół 

Nr 
oferty Nazwa i adres wykonawcy 

OGÓŁEM Cena 
ryczałtowa oferty 

[w PLN] 
1 2 3 

2. SmartAdvice Michał Kucharczyk 
ul. Olimpijska nr 1 lok. 3, 58-301 Wałbrzych 

18 060,00 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
Zgodnie z „Informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XV, XVII, 
XVIII”  z dnia  24.01.2023 r. do realizacji części: I, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII zamówienia została wybrana 
oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę: SmartAdvice Michał Kucharczyk, ul. Olimpijska nr 1 lok. 3, 58-301 
Wałbrzych. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:  

Wykonawca przed podpisaniem umowy poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od czynności zawarcia 
umowy i realizacji zamówienia w zakresie Części XI i XII. 
W związku z powyższym na podstawie art. 255 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz.  U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), tj. unieważnia się postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego jeżeli Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
                                                                                                 

 

Z up. Prezydenta Miasta 
Jeleniej Góry 

Janusz Łyczko 
Z-ca Prezydenta Miasta 

   


