
 

 

                                                                                                            Mirosławiec, dnia 18.07.2016r.  
 

SPS.211.1.2016                                                             
         

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień 
Publicznych w dniu: 30.06.2016r. pod numerem: 113637 – 2016r. p.n.: 
„Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych w budynku 
Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu na cele użytkowe i 
modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, rozdzielnicy 
wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz przebudową łazienek w 
budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu”. 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) niniejszym informuję, że 
prowadzone przez Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu, ul. Zamkowa 
12, 78 – 650 Mirosławiec, Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
niniejszej ustawy na zadanie pod nazwą: „Przystosowanie części pomieszczeń 
piwnicznych w budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu na 
cele użytkowe i modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, 
rozdzielnicy wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz przebudową łazienek w 
budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu” zostało 
unieważnione.  
 
Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia 
postępowanie, jeżeli: „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie 
wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.  
 
Uzasadnienie faktyczne:  
 Na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 
dnia: 30.06.2016r. na zadanie p.n.: „Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych w 
budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu na cele użytkowe i 
modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, rozdzielnicy wraz z 
wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz przebudową łazienek w budynku 
Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu” zamieszczone na portalu BZP 
pod numerem: 113637 – 2016r., oraz na stronie internetowej Zamawiającego i w jego 
siedzibie, do dnia składania ofert, tj. do dnia 18.07.2016r. do godz. 11.00 nie wpłynęła 
żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1) w/w ustawy.  
 

   Z poważaniem 
   /-/ Dyrektor Samorządowego 

Przedszkola „Słoneczko” w 
Mirosławcu 

Zamieszczono w dniu 18 lipca 2016r.:  
1. Tablica ogłoszeń Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu ; 
2. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.spsmiroslawiec.pl; 
3. aa. 


