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Kraków, dnia 25.10.2022 r. 

 

Adresaci: 

1. ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER Pelczar sp. j, ul. Czyżówka 14, lok 0.9, 30-526 

Kraków, 

2. Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1A/53, 05-500 Piaseczno, 

3. Akademia Sztuki Piękności Krystyny Łenczyńskiej, Rynek Dębnicki 4/3, 30-319 Kraków, 

4. ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, ul. Rejtana 67/4.8, 35-326 Rzeszów, 

5. Hanami Oliwier Kwiatkowski, ul. Czarna Droga 77, 33-100 Tarnów. 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania  

i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w podziale 

na części 29 części. 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚĆI  

V, VI, VIII, XXVIII, XXIX PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postepowaniu Zamawiający dokonał następującego 

rozstrzygnięcia: 

 

CZĘŚĆ V 
Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych unieważnił 

przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,  

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, gdyż Wykonawca składający 

ofertę najkorzystniejszą zaoferował realizację zamówienia za 74.848,00 zł brutto, a Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na ten cel 24.000,00 zł brutto (zgodnie z informacją opublikowaną na stronie 

internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu w dniu składania i otwarcia ofert).  

 

CZĘŚĆ VI 
Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych unieważnił 

przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,  

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, gdyż Wykonawca składający 

ofertę najkorzystniejszą zaoferował realizację zamówienia za 58.368,00 zł brutto, a Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na ten cel 50.000,00 zł brutto (zgodnie z informacją opublikowaną na stronie 

internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu w dniu składania i otwarcia ofert).  

 

CZĘŚĆ VIII 
Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych unieważnił 

przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,  
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którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, gdyż Wykonawca składający 

ofertę najkorzystniejszą zaoferował realizację zamówienia za 11.730,00 zł brutto, a Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na ten cel 10.060,00 zł brutto (zgodnie z informacją opublikowaną na stronie 

internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu w dniu składania i otwarcia ofert).  

 

CZĘŚĆ XXVIII 
Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych unieważnił 

przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,  

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, gdyż Wykonawca składający 

ofertę najkorzystniejszą zaoferował realizację zamówienia za 58.608,00 zł brutto, a Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na ten cel 19.860,00 zł brutto (zgodnie z informacją opublikowaną na stronie 

internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu w dniu składania i otwarcia ofert).  

 

CZĘŚĆ XXIX 
Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych unieważnił 

przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,  

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, gdyż Wykonawca składający 

ofertę najkorzystniejszą zaoferował realizację zamówienia za 44.640,00 zł brutto, a Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na ten cel 36.000,00 zł brutto (zgodnie z informacją opublikowaną na stronie 

internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu w dniu składania i otwarcia ofert).  

 

 
 

Z poważaniem, 
 

Joanna Piecuch 
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