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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego wyjazdu 
socjoterapeutycznego zgodnie z założeniami projektu pn. „Rodzina z przyszłością" 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa I X , Działanie IX.2, Poddzialanie IX.2.1 . 
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych {Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Zamawiający 
informuje, że unieważni! postępowanie na: 

zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego zgodnie z 
założeniami projektu pn. „Rodzina z przyszłością" współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I X , Działanie 
IX.2, Poddzialanie I X . 2 . I . 

Tryb postępowania: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 
Ogłoszone w BZP pod nr: 2021/BZP 00089064/01 w dniu 21.06.202Ir. 

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 255 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu 
zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było wcześniej przewidzieć. 

Uzasadnienie faktyczne 
Zaproponowany przez oferenta termin realizacji usługi pokrywa się z terminem kolonii 
organizowanych dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. 
Nabór na w/w kolonie został rozpoczęty wcześniej niż ogłoszono nabór na wyjazd 
socjoterapeutyczny. W związku z powyższym część dzieci z piecz>' zastępczej zapisano na 
kolonie organizowane przez kuratorium co przełożyło się na problem ze zgromadzeniem 
uczestników na wyjazd socjoterapeutyczny czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

Pouczenie: 
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, 
których procedury określono w ustawie Pzp - Dział IX „Środki ochrony prawnej, art. 505-590. 


