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Leoncin, dnia l0 styczria 2012r.

Do Wsrystkich Wykonawców

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GK.341.p.n.9.201|

z dria 28 grudnia 20ll r. w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Sprzedai benryny

bezołowiowej 95, oleju napędowego oraz gaznna potrzeby Gminy Leoncin w 20|f roku''

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Zamavnający informuje, iŻ działając na podstawie art. 93 ust. 3

ustawy z dtia 29 sĘcnia 2004 r. - Prawo zamówień publiczrych (tj. Dz. U. z 2010 r.

Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zaviadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenię

zamówienia publicznego na ,,SprzedaŻ benz1my bezołowiowej 95, oleju napędowego

oruz gazu na potrzeby Gminy Leoncin w 20|2 roku'' prowadzonego w Ębie przetarga

nleograruczonego.

Postępowanie zostało uniewainione na mocy afi. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dtia

29 sĘcznta 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z fafi r. Nr 113, poz. 759

zpóźn. nrt.).

UZASADNIENIE

Zgodnte z dyspozyc]ą art. 93 ust. 1 pkt l ustawy p.z.p.postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego uniewazrria się, jeŻeli ruę zŁożono Żadnej oferfy niepodlegającej

odrzuceniu a]bo nie wpłynd żaden wniosek o dopuszczęnie do udziału w postępowaniu

od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,zzastzeŻentempkt 2 i 3.



W przedmiotowym posĘpowaniu w vq1znaczsnym terminie

ti. do dnia 05 stycznia 2012 r. godz. 09:00 wpłynęła jedna oferĘ

która miała braki formalne. Zamaitajryy w dniu 05 stycznia 20t2 r.

wem,lał' do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków

udziału w postępowaniu zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy z dńa 29 sĘcnia2004 r. - Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 20t0 r. Nr I|3, paz. 759 z późr.. nn.).

Wykonawca zobovńązany był do przesłania do Zamavńającego wymienionych dokumentów

do dnia 09 styczria 20|2 roku do godz. 17:00. Wykonawca nie dopełnił tego obowią7ku.

w zwiąeku zpowyŻszym postanowiono jak w sentencji.
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