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Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ORAZ O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Dotyczy postępowania prowadzonego jako usługa społeczna o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty
określone w art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, pn.: Usługa szkoleniowa dla Instytutu Politologii w ramach projektu pt.
„Bezpieczeństwo przede wszystkim! Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach III misji Uniwersytetu
Opolskiego” w:
części nr 1: Prawne aspekty bezpieczeństwa,
części nr 2: Samoobrona,
części nr 3: Antyterroryzm i profilaktyka antyterrorystyczna,
części nr 4: Rola i miejsce policji w systemie bezpieczeństwa,
części nr 5: Ratownictwo medyczne,
części nr 6: Rola i miejsce sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa,
części nr 7: Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w sytuacjach kryzysowych.
I.

Zgodnie z zapisami Rozdziału II pkt. 6.4 Ogłoszenia, Zamawiający zawiadamia, że przedmiotowe
postępowanie w częściach nr 1-7 zostało unieważnione z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie Zamawiającego.
Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19” od dnia 12 marca ograniczono (zamknięto) działalność placówek oświatowych,
co spowodowało, że Uniwersytet Opolski pomimo zrekrutowania uczestników usługi szkoleniowej, nie był
w stanie przeprowadzić żadnych dodatkowych zajęć. Priorytetem stały się zajęcia z podstawy programowej,
które mają odbywać się w formie online.
Nauczyciele, którzy zostali wskazani we wniosku o dofinansowanie projektu jako opiekunowie grup
poinformowali, że zgodnie z dyspozycją Dyrektorów szkół zajęcia dodatkowe zostają zawieszone do odwołania.
Zapisy wniosku o dofinansowanie do projektu wskazują, że szkolenia obowiązkowo odbywają się w szkołach
biorących udział w projekcie. Sale dydaktyczne, w których odbywają się szkolenia są nieodpłatnie użyczane
przez szkoły na czas ich trwania. Przeprowadzenie zajęć w formie zdalnej nie jest formą zatwierdzoną przez
Instytucję Pośredniczącą.

Postępowanie prowadzi Roland Spyra, tel.: 77 541 59 77
Strona 1 z 2

Powyższy opis jednoznacznie wskazuje, że Uniwersytet opolski jako Zamawiający usługę nie będzie miał
możliwości udostępnienia uczestników szkoleń do przeszkolenia, tj. 17 grup w terminie do 30.06.2020 r.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że nawet częściowe uruchomienie funkcjonowania szkół nie pozwoli
na zaplanowanie harmonogramu w taki sposób, aby zajęcia zakończyły się do 30.06.2020 r.

II.

Zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy Zamawiający informuje, że w częściach nr 1-7 przedmiotowego
postępowania nie udzielono zamówienia.

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski
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