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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w formie zapytania 

ofertowego pn.: 

zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników znajdujących się w pieczy 

zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą projektu pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu 

Wrocławskiego” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna 

integracja, Poddziałania nr 9.1.1. Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  

w podziale na części 

 

WE WSZYSTKICH JEGO CZĘŚCIACH 

Unieważnienie części zamówienia: 

1. Kurs archiwisty w wymiarze 40 godzin lekcyjnych dla 2 uczestników projektu; 

2. Kurs opiekunki dziecięcej w wymiarze 100 godzin lekcyjnych dla 3 uczestników 

projektu; 

3. Kurs wizażysty w wymiarze 54 godzin lekcyjnych dla 1 uczestnika projektu; 

4. Kurs języka angielskiego w wymiarze 50 godzin lekcyjnych dla 1 uczestnika projektu; 

5. Kurs instruktora hipoterapii w wymiarze 30 godzin lekcyjnych dla 2 uczestników 

projektu; 

6. Kurs konsultanta dietetycznego w wymiarze 40 godzin lekcyjnych dla 1 uczestnika 

projektu; 

7. Kurs oprogramowania IT (np. JAVA, C++) w wymiarze 60 godzin lekcyjnych dla  

2 uczestników projektu; 

8. Kurs obsługi komputera z użyciem specjalistycznego sprzętu wspierającego  

w wymiarze 28 godzin lekcyjnych dla 2 uczestników projektu; 

9. Kurs agenta nieruchomości w wymiarze 86 godzin lekcyjnych dla 1 uczestnika 

projektu; 

10. Kurs prawa jazdy kat. B w wymiarze 30 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć 

praktycznych (nauka jazdy) dla 9 uczestników projektu; 

11. Kurs języka angielskiego specjalistycznego – biznesowego w wymiarze 40 godzin  

lekcyjnych dla 1 uczestnika projektu; 

12. Kurs operatora wózków widłowych w wymiarze 96 godzin lekcyjnych dla  

3 uczestników projektu; 
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13. Kurs spawalniczy w wymiarze 100 godzin lekcyjnych dla 2 uczestników projektu 

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia ze względu na 

nieodpowiednie zastosowanie procedury postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

 


