
 
 

 

Oleśnica, dnia 9 października 2014 r.                          
 
Sygn. PCEiK.ZP.18.2.2014     
 
Zamawiający:  Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 
56, telefon: 071 314 01 72; faks: 071 314 01 72, e-mail: sekretariat@pceik.pl, www.pceik.pl  
 
Tryb zamówienia:  zapytanie ofertowe, zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8. 
Zamówienie udzielane jest na podstawie następujących dokumentów: „Narodowe Strategiczne 
Ramy Odniesienia 2007-2013 – Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” wydane przez Ministra Infrastruktury w dniu 2 
kwietnia 2014 r.” oraz „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro w  Powiatowym Centrum 
Edukacji i Kultury w Oleśnicy” 

 
Unieważnienie postępowania na: 

Przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla uczestników popołudniowych warsztatów, wykładów 
i konsultacji grupowych w ramach realizacji projektu „Innowacyjny system wspomagania oświaty 
w powiecie oleśnickim”, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, 
Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 
 
Zamawiający informuje niniejszym, że w w/w postępowaniu zostały złożone następujące oferty: 
 oferta nr 1: Bratka-Travel Sp. z o.o., ul. Kolista 26/33 Wrocław, cena ofertowa – dla zadania nr 2 

(20 spotkań po 20 cateringów): 17 200,00 PLN 
 
W zakresie zadania nr 1 (11 spotkań w 33 szkołach/przedszkolach dla 15 osób – 5 445 cateringów) 
nie została złożona żadna oferta.  
 
Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 1, ponieważ w postępowaniu nie 
została złożona żadna oferta. W zakresie zadania nr 2 postępowanie zostało unieważnione, bowiem 
cena złożonej oferty przekraczają znacznie kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia w tym zakresie (4000,00 PLN).  
 

/-/ 
Małgorzata Kozłowska – Wicedyrektor 

PCEIK 
 
Otrzymują: 

1. tablica ogłoszeń, strona internetowa – BIP: http://www.pceik.nazwa.pl/public_html/bip/bip.htm  
2. Bratka-Travel Sp. z o.o., ul. Kolista 26/33 Wrocław  janki9@wp.pl   
3. a/a 


