
 

 
          Zawiercie,  dnia 14.12.2022r. 

 
Nr sprawy: 1/2022/NOR 
 
 
 

Unieważnienie  postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Dotyczy zapytania ofertowego pn: Usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych  w Zawierciu 
 
W ramach projekt pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2021-2030 finansowanego ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014-2021” 
 
Nazwa Beneficjenta: 
Gmina Zawiercie Agencja Rozwoju Zawiercia 
Ul. Leśna 10b 
42 – 400 Zawiercie 
 
 

1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: 
 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone w dniu 04.11.2022r na stronie      
internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej: 
 
https://www.bip.park.zawiercie.eu/artykuly/103  
 

 oraz w dniu 04.11.2022r w  Bazie Konkurencyjności : 
 
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/133322 
 
2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz z wskazaniem daty wpłynięcia 

oferty zamawiającego. 
 
 
 

 

Nr oferty Wykonawca Data wpływu oferty  

1.  
Quality for business Sp. z o.o, 

ul. Floriańska 27 
44 – 102 Gliwice 

14.11.2022r 

2.  

Galicijskie Centrum Edukacji 
Sp. z o.o 

ul. Piłsudskiego 6/9 
31 – 109 Kraków 

14.11.2022r 

3.  
Grupa CSW Delta Sp z o.o. 
Ul. Mikołaja Kopernika 17 

28 – 300 Jędrzejów 
14.11.2022 

4.  

INFO-BIZ Profesjonalna 
Edukacja Sp z.o.o 

ul. Chełmińska 106A/36 
86 – 300 Grudziądz 

 

14.11.2022r 

https://www.bip.park.zawiercie.eu/artykuly/103
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/133322


 

5.  

Ośrodek Nauczania Języków 
Obcych „Języki Świata” 

Katarzyna Anna Rokicka 
Ul. Sienkiewicza 49 

15-002 Białystok 

14.11.2022r 

 
 

 
Uzasadnienie 

A. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 
zwanej dalej „ustawą” w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w 
art. 2 ustawy, wprowadzono sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 
r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 
24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest 
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

Powyższe regulacje określone w art. 7 ust. 1-8 ustawy mają także zastosowanie do postępowania 
zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów wyłączonych spod stosowania ustawy 
Pzp, w tym do zamówień i konkursów o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. 

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 16 kwietnia 2022 r. 

Zamawiający w zapytaniu ofertowym nr 1/2022/NOR udostępnionym na bazie konkurencyjności w dniu 04-11-
2022r. nie zawarł przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa powyżej.  

B. Zamawiający, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany 

jest ustalić wartość szacunkową zamówienia. Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. W w/w postępowaniu wartość szacunkową 

ustalono w dniu 19.07.2022r. na podstawie rozeznania rynku, przy czym postępowanie zostało 

wszczęte w dniu 04.11.2022r. a więc po upływie 3 miesięcy od dnia ustalenia wartości szacunkowej 

zamówienia. 



 

C. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie Rozdziału X Informacje ogólne ust. 9 lit f) 
unieważnia postępowanie, które obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

 
 
 
 
 

p.o. Dyrektor Agencji Rozwoju Zawiercia 
Marcin Brewka 


		2022-12-14T11:57:01+0100
	Marcin Brewka




