
Erasmus + 
Gorlice, 17.09.2019 r. 

ZSZ.I. 12.26.2019 

Zespól Szkó ł  Zawodo:.. 
im. Kazimierza Pulaskie.g OGŁOSZENIE O NIEUDZIELENIU ZAMOWIENIU 

38-300 Gorlice, Ul. Niepodleg łości 5 
te]./fax 353-50-19 	na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, 

1!P738.10.10-91 REGON P-000180551 	do których zastosowania maj ą  przepisy art. 138o 
ustawy Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) 

Dział  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Powiat Gorlicki, ul. Biecka 3,38-300 Gorlice NIP: 7382150787 
(Nabywca usługi) 
Zespół  Szkół  Zawodowych 
Ul. Niepodległości 5 
38-300 Gorlice 
(Odbiorca usługi) 
teL (18) 353 50 19, e-mail: szkolazszgorlice.edupoczta.pl  

Dział  2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia na us ługę  spo ł eczną  jest świadczenie us ł ug hotelarskich i restauracyjnych 
w okresie od dnia podpisania umowy do 08.11.2019 r., na potrzeby międzynarodowego wyjazdu na 
mobilności edukacyjnej organizowanej w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+. W ramach 
tego projektu zaplanowano realizacj ę  następującego zadania: pobyt na praktykach zagranicznych 
w dniach: 28.10-08.11.2019 r. 
Projekt jest wspó łfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

Kod CPV 
G łówny przedmiot: 55100000-1 Us ługi hotelarskie 
55110000-4 Hotelarskie us ługi noclegowe 
55300000-3 Us ługi restauracyjne i dotyczące podawania posi łków. 

Dział  3. POWODY NIEUDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

- uzasadnienie prawne: pkt. 7.1.3.Zai ącznika nr I do Og łoszenia o zamówieniu- Istotnych Warunkach 
Zamówienia w związku z art. 89 ust. I pkt. 5 ustawy Prawo zamówie ń  publicznych (2018.1986) 

- uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wykaza ł  spe ł nienia warunku dzia łu w postępowaniu tj. nie 
wykazał  się  zrealizowaniem minimum I us ługi o warto ści nie mniejszej niż  150.000,00 z ł  brutto każda 
polegających na świadczeniu us ług hotelarskich i restauracyjnych dla minimum 30 osób. Wykonawca 
podlega wykluczeniu, a oferta odrzuceniu. 

W zwia.ku z powyższym wskutek nie z łożenia żadnej oferty niepodlegaj ącej odrzuceniu 
postępowanie zostało unieważnione. 

Zatwierdzi ł  w dniu 17.09.2019 r. 
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