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Zawiadomienie 0 uniewai.nieniu postepowania
o udzielenie zarnowienla publicznego

Ootyczy: oostepowania

0

udzielenie zarnow ienia w trybie przet argu nieograntczonego, ktorego

Prace budowlane w Zespole Willowyrn O. Zieglera przy ul. Sklo dowskiej 
Curie 11 na potrzeby Centrum K ultury U niwers ytet u L6dzkiego

przedmiotem je st :

(Nr sprawy: 17!DIR!Ul!Z018)

Zamawiajacy, dzia~aiac na podstaw ie art. 93 ust. 3 ustawv z dnia 29 styczn ia 2004 roku - Prawo zam6wien
publicznych (Dz. U. z 2017 r' r poz. 15791. zawiadamia 0 uniewainieniu przedmiotowego postepowania .

Podstawa prawna:
Art . 93 ust . 1 pkt 4 ustawy Praw o zarnowieri publ icmych tj , Zarnawlaja cy uniewaznia postepowanie
o udziel eni e zarnowie nia, je zeli cena najko rzvst niejsze] ofe rt y lub oferta z najnizszq cena przew vzsza kw ote, kto ra
Zarnawi ajacv zamie rza przeznaczvc na sfinansowa nie zarnowie nia, chyba ze Zarnawiaj qc, rnoze zwrekszvc te
kwo te do ceny najkor zystni ejszej ofertv .
Uzasadni enie :

w

dniu 23.05.2018 r., Uniwer sytet l od zki

realiza cj ~

II

zadania pn. .P race b udowlane

w

W SZCZq!

oostepowanie w trybie przet argu nieogr aniczonego na

Zespole Wlllowyrn O. Ziegler a przy ul. Sk lo d ows k icj - C u r ie

potrzeby Cent r um Kultury Uniwersytet u L6dzkiego

03

(Nr sprawy: 17!DIR!Ul!2018). W wyznaczo nym te rmi nie skladan ia of ert , tj . do dnia 19,06 ,2018 r. do godz .
09:30 , do siedzibv Zarnawiajacego wp lv nela jedna oferta . Z uw agi na fakt, ze:
•

cena zlozonej of erty przewvzsza kwote, ktora Zam awi ajacv zamierza przeznaczvc na sfinansowanle
zarnowienia,

Zarnawiaja cv do ko nal un iew aznlenia posteoowania w oparciu 0 art . 93 ust , 1 pkt 4 usta wy z dni a
29 stycznia 2004 r. - Prawo zarno wleri pub licznvch (Dz. U. z 2017 r ., poz. 1579 ze zm. ).
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