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Wykonawcy,
którry zloĘli oferĘ

ZAWIADOMIENIE O IJNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚfi NR 10

Dotyczy: Postępowania o udzielenię zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: ..lnd},widualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkotv
podstawowej - realizacja projektu ..Każde dziecko potrafi,,." w ramach POKL współfinansowanego ze
środków EFS.

Działając na podstawi e art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z20I0r.
Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję, o uniewaznieniu postępowania na zadanie pn.: Indywidualizacjaw
procesie nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoĘ podstawowej - realizacja projektu ,$ńde
dziecko potrafi..." Ia część l0: zadanie III 3 - Szkoła Podstawowa w Studniskach DolnychZajęcia
rozrvijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk
matemaĘ czno - przyrodn iczych.

uzasadnienie:
Wybrany poprzednio wykonawca: Pani Elżbieta Wąsowska-Bodo uchyliła się od zav,tarcia umowy na
wlw częśózadania, Następna ńożonanatęczęśózadania oferta, przekłacza kwotę jakązamawiający
zamierzń przeznaczy ó na sfi nansow anie zadania,
W nviązku z povryższym na podstawię art. 93 ust. l pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.
U, z20l0 r. Nr 1l3 poz.759 ze zm.) uniewazniono postępowanie w części nr l0 przedmiotowego
zadania.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące ochrony prawnej znajdują się w dziale VI Prawa zamówień publicznych ,, Środki
ochrony prawnej" art. Od l79 do l98 g(Dz.U. zż0l0r. Nr 113 poz759 ze zm.)

Otrzymują:

l,. Firma: ,,Open 'er" Ośrodęk Szkoleń i Psychoterapii
ul. Pogodna 8
58-306 Wałbrzych

2, Elżbięta Wąsowska-Bodo
Mikułowa 38/2
59-975 Sulików

3. Na

Sprawę prowadzi

Podinspektor ds. Inwestycji i zamówień
Dariusz Mulko tel. +48 75 77 87 613
Adres e-mail: ug2@sulikow.pl
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