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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym 

bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych na:  

„DOSTAWĘ DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU” - II 

w ramach projektu pn.: 

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku 

pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu 

Zachodniego 

 

E. PRACOWNIA HOTELARSKO – TURYSTYCZNA 

CZĘŚĆ 11 – SPRZĘTY I URZADZENIA DO POKOJU HOTELOWEGO 

 
Zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) Zamawiający – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części 11 – Sprzęty i urządzenia do 

pokoju hotelowego na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych. 

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie tj. do dnia 06.09.2021r. do godz. 9:00 

wpłynęła 1 oferta z następującą ceną oraz pozostałymi kryteriami oceny od Wykonawcy: 

CZĘŚĆ 11 – SPRZĘTY I URZADZENIA DO POKOJU HOTELOWEGO 

Nr 
oferty 

Nazwa firmy i adres 

Kryteria oceny ofert 

Cena oferty 
brutto (zł) 

Termin wykonania 
zamówienia 

Okres gwarancji 
(miesiące) 

1 

One Plex Katarzyna Bendig 
ul. Kamierowska 11a, 83-
250 Skarszewy  

4 977,69 zł Do 6 dni 60 miesięcy 
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Zamawiający na sfinansowanie ww. zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 2 850,00 zł brutto  
i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.  

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych tj.  

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt 
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 
lub kosztu najkorzystniejszej oferty.”  

 

 

Z poważaniem 

   Jacek Kąsek  

        DYREKTOR CKZiU nr 1 w Raciborzu 

 

 


