
 
 
 

Pabianice, 09 listopada 2021 r. 
 

ZAMAWIAJĄCY 
POWIAT PABIANICKI/POWIATOWE 
CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH 
ul. Piłsudskiego 2 
95-200 Pabianice 

 
Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu 

 
 
 
Dotyczy ogłoszenia nr: 2021/BZP 00246832/01 
Na świadczenie usługi pn.: Kompleksowe zorganizowanie zajęć wyrównujących szanse 

edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość” realizowanego  

w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Część I: 
Udzielenie korepetycji z zakresu chemii  
Część II: 
Udzielenie korepetycji z zakresu języka angielskiego  
Część III: 
Udzielenie korepetycji z zakresu matematyki 
Część IV: 
Udzielenie korepetycji z zakresu fizyki 
Część V: 
Udzielenie korepetycji z zakresu języka polskiego 
Część VI: 
Udzielenie korepetycji z zakresu języka niemieckiego 
 
 

Zamawiający informuje, jak następuje: 

 

Na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego,  jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą 

ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

 

 

 



 
 
 

Uzasadnienie 

W odpowiedzi na ogłoszenie, które umieszczono w dn. 26.10.2021 r., Wykonawcy złożyli na: 

I część łącznie 4 oferty:  

oferta nr 1 na kwotę 50 400,00 zł, oferta nr 2 na kwotę 39 200,00 zł, oferta nr 3 na kwotę  

58 800,00 zł, oferta nr 4 na kwotę 54 880,00 zł. 

II część łącznie 4 oferty:  

oferta nr 1 na kwotę 75 600,00 zł, oferta nr 2 na kwotę 58 800,00 zł, oferta nr 3 na kwotę  

94 080,00 zł , oferta nr 4 na kwotę 74 659,20 zł. 

III część łącznie 4 oferty:  

oferta nr 1 na kwotę 100 800,00 zł, oferta nr 2 na kwotę 78 400,00 zł, oferta nr 3 na kwotę  

117 600,00 zł, oferta nr 4 na kwotę 99 545,60 zł. 

IV część łącznie 4 oferty:  

oferta nr 1 na kwotę 25 200,00 zł, oferta nr 2 na kwotę 19 600,00 zł, oferta nr 3 na kwotę  

29 400,00 zł, oferta nr 4 na kwotę 27 440,00 zł. 

V część łącznie 4 oferty:  

oferta nr 1 na kwotę 75 600,00 zł, oferta nr 2 na kwotę 58 800,00 zł, oferta nr 3 na kwotę  

88 200,00 zł, oferta nr 4 na kwotę 74 659,20 zł. 

część łącznie 4 oferty:  

oferta nr 1 na kwotę 25 200,00 zł, oferta nr 2 na kwotę 19 600,00 zł, oferta nr 3 na kwotę  

31 360,00 zł, oferta nr 4 na kwotę 27 440,00 zł. 

 

W związku z tym, iż zaproponowane w ofertach kwoty przewyższają środki, jakie 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, unieważniam 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 
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