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Milanówek, 31.07.2017 r. 

ZP.271.1.25.2017                                                                                  

ZAWIADOMIENIE  
o wyborze najkorzystniejszej oferty/wyniku postępowania 

 

działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj.: Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.) informuję o wyniku postępowania                           

Nr ZP.271/25/TOM/17 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

 

Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka Zadanie nr 1-3 
Zadanie 1: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na północ od torów PKP w Milanówku, 

Zadanie 2: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na południe od torów PKP w Milanówku, 

Zadanie 3: Remont nawierzchni dróg w Milanówku poprzez ułożenie płyt betonowych. 

 

Do dnia 31.07.2017 roku  do godz. 12.15 nie zostały złożone żadne oferty na w/w zadania.. 

 

Po terminie składania ofert,  wpłynęła/y  0 oferta/y,  którą/e złożyła/y firma/y* - nie dotyczy. 

Wykluczono z postępowania Wykonawcę na podstawie art. ….. ust. …….. pkt. ……….. ustawy 

Prawo zamówień (uzasadnienie faktyczne i prawne)* - nie dotyczy. 

Odrzucono z postępowania ofertę nr ………. Wykonawcy na podstawie art. ….. ust……… pkt 

……… ustawy Prawo zamówień publicznych(uzasadnienie faktyczne i prawne)* - nie dotyczy.    

 

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy                

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 

tj. „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:  

Do dnia 31.07.2017 roku do godz. 12.15 nie wpłynęła żadna oferta. 

 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                   

i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka. 

 
                          Z poważaniem 

       Burmistrza Miasta Milanówka 

     /-/ 

 

                                                   Wiesława Kwiatkowska 
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