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Rudnik nad Sanem, 23.02.2017 r. 
  
 
Dot. post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadz onego w trybie przetargu 
nieograniczonego na przeprowadzenie kursów dla nauc zycieli Zespołu Szkół im. gen. Władysława 
Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w ramach projektu „ Szkoła fachowców. Doskonalenie jako ści 
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Wła dysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem”, 
Ogłoszenie nr 24469 - 2017 z dnia 13.02.2017 r. 
 
 
Część I: Przeprowadzenie kursu komputerowego wspomagania wytwarzania (kursu programowania 
obrabiarek) w wymiarze 50 godzin dla 2 nauczycieli 
 

ODRZUCENIE OFERTY 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia została odrzucona oferta  ZERO Technologia Produkcji Andrzej 
Leks, ul. Sołtana 4/60, 01-494 Warszawa na podstawie art. 89 ust. I pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 89 ust. I pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca 
ofertę jeśli jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w zał. nr 1 do 
SIWZ określił miejsce prowadzenia kursu „Nie dalej niż 70 km od miejscowości Rudnik nad Sanem”. Oferent 
jako miejsce realizacji kursu wskazał „rejon katowicki”. 
 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniam 
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów dla nauczycieli 
Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w ramach projektu „Szkoła 
fachowców. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Władysława 
Sikorskiego w Rudniku nad Sanem” – Część I: Przeprowadzenie kursu komputerowego wspomagania 
wytwarzania (kursu programowania obrabiarek) w wymiarze 50 godzin dla 2 nauczycieli. 

 
Powodem faktycznym unieważnienia postępowania jest to, iż nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu.  
 
 
Część II: Przeprowadzenie kursu nowoczesnych metod diagnostyki samochodów w wymiarze 84 godzin dla 
3 nauczycieli 
 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniam 
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów dla nauczycieli 
Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w ramach projektu „Szkoła 
fachowców. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Władysława 
Sikorskiego w Rudniku nad Sanem” - Część II: Przeprowadzenie kursu nowoczesnych metod diagnostyki 
samochodów w wymiarze 84 godzin dla 3 nauczycieli 
 

Powodem faktycznym unieważnienia postępowania jest to, iż nie złożono żadnej oferty. 


