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UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

NA USŁUGI SPOŁECZNE 

 

Nazwa zadania: 

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 31 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej                 

im.  K. Deki Deczyńskiego w Pęczniewie z filią w Brzegu z terenu Gminy Pęczniew z  w ramach 

projektu „Szkoła równych szans” 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś 

Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji 

Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne. 

 

nr sprawy: ZP.271.5.2020 

 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych 

w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843 zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach art. 138g ust.1 pkt 1 tejże ustawy. 

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na usługę organizacji i przeprowadzenia 

szkoleń mających na celu podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 31 nauczycieli ze 

Szkoły Podstawowej im. K. Deki Deczyńskiego w Pęczniewie z filią w Brzegu z terenu Gminy Pęczniew. 

 

Uzasadnienie faktyczne 

W dniu 24.04.2020 r. po raz kolejny przedłużone zostało zawieszenie zajęć w szkołach,  

przedszkolach oraz uczelniach. W obecnej chwili brak jest realnych danych dotyczących terminu oraz 

zasad przywrócenia zajęć dydaktycznych w wyżej wskazanych placówkach. Ponadto utrzymane 

zostały zalecenia dotyczące dyscypliny izolacji społecznej. W związku z powyższym niemożliwym staje 

się przewidzenie, w jakim realnym terminie możliwe będzie skierowanie zaplanowanej przez 

Zamawiającego grupy nauczycieli do wzięcia udziału w szkoleniach będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia, a tym samym niemożliwe stanie się zaakceptowanie harmonogramu 
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szkoleń, do przedstawienia którego zobowiązany byłby Wykonawca, z którym zawarta zostałaby 

umowa o świadczenie usług szkoleniowych (zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu).  

 

Z powyższych powodów dalsze prowadzenie postępowania staje się niecelowe i nie leży                    

w interesie publicznym, a ponadto mogłoby narażać Wykonawców na poniesienie zbędnych kosztów 

związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po wznowieniu zajęć dydaktycznych w szkołach                                   

i przedszkolach ponowi ogłoszenie o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

Wójt Gminy 
 

/-/ Marcin Janiak 
 

Pęczniew, dnia 29.04.2020 rok.       ……………………………………… 

 


