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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych pn. Udzielenie kredytu na 
częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 
Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Zamawiający, Gmina Miasto Golub - Dobrzyń, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania: 
1. Uzasadnienie faktyczne: w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. 
2. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie 
wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu. 

Sporządziła inspektor Marta Jaworska, tel. 56 683 54 10 wew. 50, e - mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl 

mailto:mjaworska@golub-dobrzyn.pl
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