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Adres internetowy: www.bip.fiderkiewicza.pl  

  
  

  
NIP: 529-12-82-803                 REGON: 013000346 

 
Milanówek, dnia 24.10.2017 r. 

 
 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  
 
 

 
PROCEDURA ZNAK:  1/2017 

PRZEDSZKOLE NR 1 W MILANÓWKU, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) informuję o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego w zakresie poz. 1 i poz. 11 na:  

 

ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ  

PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU 

Poz. 1 Zakup i dostawa artykułów sypkich do stołówki przedszkolnej Przedszkola nr 1  w Milanówku 

Poz. 11 Zakup i dostawa przetworów, przypraw, wody i słodyczy  do stołówki przedszkolnej Przedszkola nr 1  w 

Milanówku 

 

Do dnia 23.10.2017 roku  do godz. 14.00 nie została złożona żadna oferta. 

 

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 2017 r., poz. 1579) 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 23.10.2017 roku  do godz. 14.00 nie została złożona żadna oferta. 

 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  i zapraszamy do udziału 

w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Przedszkole Nr 1 w Milanówku.. 

 
DOROTA MALARSKA 

/-/ 
DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU 

 

http://www.bip.fiderkiewicza.pl/

