
 

Kraków, dnia 12.05.2021 r. 
 
 

INFORMACJA  
O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 4  

ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 4 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na organizację i obsługę studyjnych wyjazdów zagranicznych w ramach 
Projektu „Kreatywna Małopolska II”  finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 
Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki,  Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z podziałem na 4 części 
 
Nr sprawy: 2/12/2020/PZP 
 
Zamawiający informuje, że unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie 
części nr 4, dokonaną w dniu 30.04.2021 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz 
wyboru oferty najkorzystniejszej. 
 
UZASADNIENIE 
Dnia 05.05.2021 r. Zamawiający powziął informację, że organizator wydarzenia Gamescom, w którym udział był 
celem organizacji wizyty studyjnej do Kolonii (Niemcy), będącej przedmiotem zamówienia w części nr 4, odwołał 
ww. wydarzenie i powiadomił, że odbędzie się ono wyłącznie w formule online, nie będzie zaś organizowane  
w trybie hybrydowym. W związku z powyższym, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru 
oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 4 dokonanej dnia 30.04.2021 r. oraz przystąpił do powtórzenia 
czynności badania i oceny ofert.  
 
Ponadto, w związku z powtórzeniem czynności, o których mowa powyżej, Zamawiający działając na podstawie 
art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, 
dalej: ustawa PZP) informuje, że dokonał unieważnienia niniejszego postępowania w części nr 4 – organizacja 
wizyty studyjnej dla 8 osób w Kolonii (Niemcy) w dniach między 25 a 29 sierpnia 2021 roku. 
 
UZASADNIENIE 
Zamawiający działa na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, który stanowi: „Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że 
prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć”.  
Przedmiotem zamówienia w części nr 4 jest organizacja wizyty studyjnej dla 8 osób w Kolonii (Niemcy) w dniach 
między 25 a 29 sierpnia 2021 roku, której celem miał być udział w wydarzeniu branżowym: Gamescom – 
największe targi gier w Europie. Organizator zamieścił na stronie internetowej informację, że wydarzenie to 
zostało odwołane i z przyczyn wynikających z obecnej sytuacji epidemicznej, odbędzie się wyłącznie w formule 
online. W związku z powyższą zmianą okoliczności, dalsze prowadzenie postępowania w ramach części nr 4 jest 
bezprzedmiotowe, a wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.  
Z tego też względu Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP podjął decyzję o unieważnieniu 
postępowania w części nr 4.  
 
 
 
 
 
 


