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Wykonawcy ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dostawę artykułów papierniczych i
galanterii biurowej dla SP ZZOZ w Kozienicach”; Nr sprawy: 40/PN/ND.ZP/2015.

Zawiadomienie
o

unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego

Dotyczy: Zadania Nr 1 – Artykuły i papiery biurowe, koperty oraz przybory do pisania

Stosownie do postanowień art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r.,
poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Dostawę artykułów papierniczych i galanterii biurowej dla SP ZZOZ w Kozienicach”,       
Nr sprawy: 40/PN/ND.ZP/2015 w zakresie Zadania Nr 1, ponieważ, w przedmiotowym postępowaniu 
Wykonawcy nie przystąpili do postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie
Uzasadnienie faktyczne:

Dnia 08 stycznia 2016 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na „ Dostawę artykułów papierniczych i galanterii biurowej dla SP ZZOZ w Kozienicach”,  
Nr sprawy: 40/PN/ND.ZP/2015. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Zadania Nr 1Wykonawcy nie 
przystąpili do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:
Stosownie do postanowień art. 93 ust 1 pkt 1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
                                                                                    

Dotyczy: Zadania Nr 2 – Galanteria biurowa

Stosownie do postanowień art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r.,
poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Dostawę artykułów papierniczych i galanterii biurowej dla SP ZZOZ w Kozienicach”,       
Nr sprawy: 40/PN/ND.ZP/2015 w zakresie Zadania Nr 2, ponieważ, w przedmiotowym postępowaniu 
Wykonawcy nie przystąpili do postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie
Uzasadnienie faktyczne:

Dnia 08 stycznia 2016 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na „ Dostawę artykułów papierniczych i galanterii biurowej dla SP ZZOZ w Kozienicach”,  



Nr sprawy: 40/PN/ND.ZP/2015. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Zadania Nr 2, Wykonawcy nie 
przystąpili do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:
Stosownie do postanowień art. 93 ust 1 pkt 1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
                                                                                    
Dotyczy: Zadania Nr 3 – Kalendarze

Stosownie do postanowień art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r.,
poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Dostawę artykułów papierniczych i galanterii biurowej dla SP ZZOZ w Kozienicach”,       
Nr sprawy: 40/PN/ND.ZP/2015 w zakresie Zadania Nr 3, ponieważ, w przedmiotowym postępowaniu 
Wykonawcy nie przystąpili do postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie
Uzasadnienie faktyczne:

Dnia 08 stycznia 2016 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na „ Dostawę artykułów papierniczych i galanterii biurowej dla SP ZZOZ w Kozienicach”,  
Nr sprawy: 40/PN/ND.ZP/2015. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Zadania Nr 3, Wykonawcy nie 
przystąpili do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:
Stosownie do postanowień art. 93 ust 1 pkt 1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Dotyczy: Zadania Nr 4 – Taśma i rolki papierowe do maszyn biurowych

Stosownie do postanowień art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r.,
poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Dostawę artykułów papierniczych i galanterii biurowej dla SP ZZOZ w Kozienicach”,       
Nr sprawy: 40/PN/ND.ZP/2015 w zakresie Zadania Nr 4, ponieważ, w przedmiotowym postępowaniu 
Wykonawcy nie przystąpili do postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie
Uzasadnienie faktyczne:

Dnia 08 stycznia 2016 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na „ Dostawę artykułów papierniczych i galanterii biurowej dla SP ZZOZ w Kozienicach”,  
Nr sprawy: 40/PN/ND.ZP/2015. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Zadania Nr 4, Wykonawcy nie 
przystąpili do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:
Stosownie do postanowień art. 93 ust 1 pkt 1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
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