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A-2401-65n4 Lublin, dn. 07.1 1.2014 r.

Dot. postgpowania o udzielenie zamowienia publiczrego prowadzonego w trybie przetargv nieograniczonego
na dostawg sit laboratoryjnych oraz work6w i pojemnik6w do przechowywania gleby dla Instytutu Agrofizyki Strona 

l

im. B. Dobrzarlskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji Projektu migdzynarodowego
pt. ,,Zagroienia orsz korzySci wynikaiqce z wprowadzenia do gleb egzogennej materii organicznej" - realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Wsp6lpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita polska
2007 -2013, A-2 401- 65 / | 4.

ZAWIADOMIENIE O T]NIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA
dot. czsSci 1

Dzialaj4c na podstawie przepisu afi.. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zam6wiefi
publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), dalej jako ustawa, Zamawiaj4cy - Inst;rtut Agrofizyki
im. B. Dobrzafskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie informuie o uniewainieniu postepowania
o udzielenie zam6wienia publicznego na dostawg sit laboratoryjnych oraz work6w i pojemnik6w
do przechowywania gleby dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzafskiego Polskiej Akademii Nauk
w Lublinie, w ramach realizacji Projektu migdrynarodowego pt.,,Zagroienia oraz korzyici wynikajqce
z wprowadzenia do gleb egzogennej materii organicznej" - realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Wsp6lpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita polska 2007-2013,
w zakresie CzeSci 1: Dostawa sit laboratoryinvch.

Uniewa2nienie postgpowania w zakresie CzeSci 1: Dostawa sit laboratoryinych nast4pilo na podstawie
przepisu art.93 ust 1 pkt 1 tj. z powodu braku ofert nie podlegaj4cych odrzuceniu.

Uzasadnienie faktvczne: w niniejs4'm postgpowaniu w zakresie CzeSci 1: Dostawa sit laboratorvinvch
nie zostata zlohona hadna oferta.

Otrzymuj4:

1/ Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu;
2/ publikacja na p!.\j-ip_llt=lU.tllj!_.pJ i na tablicy ogloszen;
3l ala

Projekt pn: ,,Zagro2enia oraz korzySci wynikajqce z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej,' o numerze:
C23 2211 '2 00112.03445 jest wsp6tfinansowany ze Srodk6w furopellfiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Wspotpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospoliia polika 2OOi-2013


