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Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź,
tel. /+48/422055871, fax /+48/4220558 73
e-mail: sekratariat@znwl.pl, www.znwl.pl

Łódź, dnia .A.ł .. grudnia 2021 r.

znak prawy: ZP.262.540.2021

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie robót
budowlanych w ramach realizacji zadań pn.:
zadanie 1 - Modernizacja Dworku w Bronowie
zadanie 2 - "Na herbatce u Marii Konopnickiej. Bronów - nic tu się nie kończy,

lecz wszystko trwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKI E
NA PLUS" na 2021 rok

łódzkie na plus
budżet obywatelski

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Grzegorz Schreiber
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ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA 2021 ROK

- Informacja o wyniku postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu postepowaniu

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Województwo Łódzkie
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
ul. Kamińskiego 7/9,91-427 Łódź

2. Podstawa prawna przekazania informacji

art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późno zm.)

3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych
dniu 01 grudnia 2021 r. pod nr 2021/BZP 00294999/01. Ogłoszenie o zamówieniu
również zostało zamieszczone w dniu 01 grudnia 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
zamawiającego oraz wraz ze specyfikacją warunków zamówienia na stronach
internetowych prowadzonego postępowania:
http://www.znwl.pl; http://www.znwl.samorzady.pl; https://miniportal.uzp.gov.pl/.
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5. Wynik postępowania - unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w zakresie dotyczącym:

- części I zamówienia - zadanie 1 pn. Modernizacja Dworku w Bronowie

oraz

części II zamówienia - zadanie 2 pn. "Na herbatce u Marii Konopnickiej. Bronów -
nic tu się nie kończy, lecz wszystko trwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE
NA PLUS" na 2021 rok
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uzasadnienie faktyczne unieważnienia postepowania:

Do upływu terminu składania ofert na wykonanie przedmiotowych części zamówienia
(zadań) nie została złożona żadna oferta.

uzasadnienie prawne unieważnienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Zgodnie z art. 259 ustawy Prawo zamówień publicznych - jeżeli zamawiający dopuścił
możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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