
 
  

 

         Wągrowiec 11.07.2019 r. 

 

LGR.0705/40/2019                                               

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

w sprawie  Zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. “Obsługa turystyczna 
wyjazdu w ramach promocji dziedzictwa kulturowego oraz obszaru LGR "7Ryb"  
poprzez organizację wydarzeń promujących kulturę lokalną w trakcie wyjazdu 

studyjnego w ramach współpracy z Regional Development Company of Parnonas S.A”,  
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze                  
2014-2020”, zgodnie z Umową o dofinansowanie                                                                                      

nr 00001-6523.4-SW1500003/18/19 z dnia 31.05.2019r. 

 

Działając na podstawie zapisów zapytania ofertowego z dnia 17.06.2019 r., pkt  XV. 
Informacje o postępowaniu o udzielenie zamówienia  

Zamawiający 

INFORMUJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

o udzielenie zamówienia  pn. “Obsługa turystyczna wyjazdu w ramach promocji dziedzictwa 
kulturowego oraz obszaru LGR "7Ryb"  poprzez organizację wydarzeń promujących kulturę 
lokalną w trakcie wyjazdu studyjnego w ramach współpracy z Regional Development Company 
of Parnonas S.A”. 

Uzasadnienie  

Zamawiający w dniu 17.06.2019 r. przesłał listownie oraz mailowo Zapytanie ofertowe do                   
5 wykonawców na realizację zamówienia pn. “Obsługa turystyczna wyjazdu w ramach 
promocji dziedzictwa kulturowego oraz obszaru LGR "7Ryb"  poprzez organizację wydarzeń 
promujących kulturę lokalną w trakcie wyjazdu studyjnego w ramach współpracy z Regional 
Development Company of Parnonas S.A”, spełniając tym samym wymogi wyboru 
wykonawców, zgodnie z Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.   

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 3.07.2019r. do godz. 900.  



 
  

 
 

W odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty, tj.:  

• Oferta numer 1 na kwotę 104 650, 00 zł (brutto). 

• Oferta numer 2 na kwotę  98 000,00 zł (brutto).  

Zamawiający na realizację ww. Zamówienia zaplanował środki w wysokości: 60 000,00 zł,                    
z tego kwotę 55 000 zł,  ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego                             
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, zgodnie z Umową                                   
o dofinansowanie nr 00001-6523.4-SW1500003/18/19 z dnia 31.05.2019 r. 

 

Z uwagi na to, że wartość złożonych ofert w sposób znaczący przewyższa wysokość środków 
posiadanych przez Zamawiającego na realizację zamówienia objętego wskazanym 
zapytaniem ofertowym, postanowiono o unieważnieniu postępowania, zawiadamiając o tym 
Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

 

 

 

  

 

 

             


