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Człowiek - najlepsza inwestycja
Program ,,Rewitalizacja sPołeczna W mieŚcie Brzeziny" realizowany w ramach projektu
systemowego ,,Rewitalizacja społeczna,,
wsPÓłfinansowanY ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Brzeziny, 22.0 4.20 I 4
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ZAWIADOMIENIE
o UNIEWAZNIENIU PO STĘPOWANIA
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doty czy przetar gu ni
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grani czone go na

,,Dostawę i montaz Urządzeńedukacyjnych oraz sprzętu sportowo
pro gramu

:

- rekreacyjnego w ramach

"Rewitalizacj a społec zia w mie Ście Btzeziny''

Miejski OŚrodek Pomocy Społecznej, 95-060 Brzeziny, ul. św.Anny 57 informuj e, że zgodnie art.
93 ust. 1 Pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówięń publicznych (Dz. IJ.
z 2013 r,, poz.
907 zpożn. zm.) unieważniapostępowanie o udzielenie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne

W PrzedmiotowYn postępowaniu do terminu składania ofert tj. do 22 kwietnia 2014r. do godz.
10.00 nie zŁoŻono żadnej oferty na częścI postępowaniatj. "Dostawa i montaż
sprzętu sportowo
rekreacYjne go" oraz na częŚÓ II postępowania

tj .

"Dostawa

i

-

montaż urządzeńedukacyjnych,,

Uzasadnienie prawne

Zgodnie art. 93 ust.l pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówięn publicznych (Dz.IJ.
z
2013r., Poz. 907 z Poźn. zm) Załnawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,

jeŻeli nię złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie
wpłynąłżaden wniosek o
doPuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluc zeniu, z
zastrzężeniem pkt. 2 i 3.
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