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ZAWIADOMIENIE O IJNIEWAZMENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

DoĘczY: PostęPowania. Prowadzonego y Ębie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości
zamówienia PrzekłacĄ}cej progi unijne, o którychrnollru-* art. i ustawy ill wrzęśnia2019 r. -
P_rawo zamówień publicznych (Dz. U. z2O_t9 r. poz.20lg)- dalej pZp z pn.w celu wyłonienia
WYkonawców na Przeprowadzenie usług edukacyjnych i sŹkoleniówych ."uli"o**ych w ramach
projektów:

l) ,,Spełnimy Twoje zawodowe marzenia2", nr RPKP .10.04.02-04-0038120
2),,Spełnimy Twoje zawodowe matzenia",nr RPKP. 1 0 .04.02-04-0002t 17
3 ),,Blizej pracodawcy'', nt RPKP. t0.02.03 -IZ.0O -0 4-00 l2l lg

wsPÓłfinansowanYch ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu zwany dalej,,Zamawiającym', zawiadamia o
uniewaŻnieniu częŚci PoĘpowania na organizację oraz przeprowadzenie usfug edukacyjnych i
szkoleniowych.
Uza.sądpiełrię,faFlycłne;

Powodem uniewaznienia częŚci zamówienia jest brak ofert na przeprowadzenie usfug edukacyjnych
i szkoleniowych dla części nr:

1) CzęŚĆ II - kurs Prawa jazdy kat. B dla 6 uczestników z powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
2) Częśó V - kurs prawa jazdy kat. C, CłE oraz kwaliflkacja wstępna w bloku programowym

Cl, Cl,+E, C, C+E lub szkolenie okresowe dla 5 uczestników z powiafu golubsko-
dobrzyńskiego.

3) Część VI - kurs prawa jazdy kategorii C, C+E oraz kwalifikacja wstępna w bloku
ProgramowYm Cl, Cl+E, C, C+E lub szkolenie okresowe dla23 uczestników z Włocławka.

4) CzęŚĆ VII - kurs Prawa jazdy kat. D, kwalifikacji wstępnej (przyśpieszonej lub
uzupełniającej) w bloku programowym D, D+E, Dt, Dl+E lub szkolenia okresowe dla 7
uczestników z Torunia.

5) CzęŚĆ XIII - kurs sPawania metodami MAG i TIG dla 5 uczestników z powiatu golubsko_
dobrzyńskiego.

6) CzęŚĆ XIV - kurs Podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) wraz
z kursem sPecjalistYcznYm w zakresie przewo^Itowarów niebezpiecznych w cysternach dla
l uc?estnikp z Torunia.

Uzaspdr|ie4ie prawne:
Art. 255 : Zamawiający unieważnia poĘpowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
w treŚci: Pkt. 1) ,rnie złoŻono Żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
żadnej oferĘr".
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