
 
              Oleśnica, dnia 1 października 2014 r.  

 
Sygn. PCEiK ZP.17.2.2014    
 

 

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 

2004 r. – 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 

14 000 Euro w  Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w 

Oleśnicy” 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na: 
 

Opracowanie i monitorowanie realizacji  

Powiatowego Programu Wspomagania w Powiecie Oleśnickim  

w  projekcie „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 postępowaniu jw. została złożona następująca 
oferta: 

1. Stanisław Szelewa, ul. L. Okulickiego 12/6, 58-100 Świdnica, cena ofertowa –            
9 500,00 PLN 

 
Zamawiający odrzucił ofertę bowiem: 
- zgodnie z rozdz. VI pkt. 2 zapytania/ogłoszenia oferta powinna zawierać: 

a) wypełniony czytelnie i podpisany Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym 
zał. nr 1, 

b) CV oraz list motywacyjny, 
c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectw pracy lub 

inne dokumenty potwierdzające wymagania z rozdziału V 

d) pełnomocnictwo (jeśli oferta nie jest podpisywana bezpośrednio przez osobę 
upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu ubiegającego się o 
udzielenie zamówienia) 



 
e) oświadczenie, wypełnione czytelnie zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 2, 
f) Oświadczenie  o  zatrudnieniu  w  instytucjach  uczestniczących  w  realizacji  POKL 

– załącznik nr 3 do ogłoszenia), 
g) Oświadczenie o zaangażowaniu w Projekty realizowane w ramach NSRO – 

załącznik nr 4 do ogłoszenia), 
 
W złożonej ofercie brak jest dokumentów określonych w pkt. b i c powyżej, skutkiem czego 
Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu – określonych w 
pkt. 1 do 3 rozdziału V zapytania/ogłoszenia – tj. posiadania:    
 
1. Wykształcenia wyższe pedagogiczne II stopnia, 
2. Doświadczenia w zarządzaniu placówką edukacyjną (min. 2 lata na stanowisku 

kierowniczym), 
3. Doświadczenia w opracowywaniu publikacji dotyczących np. koncepcji oświatowych, 

raportów edukacyjnych (minimum 2 raporty), 
 
Ze względu na powyższe, oferta podlega odrzuceniu a Zamawiający unieważnił 
postępowanie. 
 

                    / - / 

   Grażyna Dłubakowska 

Dyrektor PCEiK w Oleśnicy  
  

 
Otrzymują: 

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, 56-400 
Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 

- Biuletyn Informacji Publicznej 
- Stanisław Szelewa, ul. L. Okulickiego 12/6, 58-100 Świdnica, sszelewa@wp.pl  
- a/a 


