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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym - bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129 z póź. zm.) pn. 

 
„DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI MECHANIKI POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU” 

 
w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 

2 „Mechanik” w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, 
priorytet XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do 
potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego 

 
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania: 
 

CZĘŚĆ II - WÓZEK NARZĘDZIOWY Z WYPOSAŻENIEM 
 
W w/w postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym 
Zamawiający unieważnienia postępowanie w części 2 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp tj. 
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie udziału w 
postępowaniu albo żadnej oferty. 

 
CZĘŚĆ III – MEBLE 
 
W w/w postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym 
Zamawiający unieważnienia postępowanie w części 3 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp tj. 
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie udziału w 
postępowaniu albo żadnej oferty. 

 

CZĘŚĆ IV - URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE 

W w/w postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym 
Zamawiający unieważnienia postępowanie w części 4 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp tj. 
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie udziału w 
postępowaniu albo żadnej oferty, 
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