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Lublin, dnia 7 sierpnia 2O14 r,

Informacja o uniewaznieniu postępowania
(dotyczy części trzeciej zamówienia)

Urząd StaĘsĘczry w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin dzińając na podstawie

przepisów art.93 ust. l pkt l ustawy zdnia29 sĘcmiaż0O4r. Prawo zarnowięńpublicznych (tj,Dz.

U. z ż013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie części

trzeciej zamówienia - modernizacja sieci LllN - w postępowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego pn.

,,Modernizacja pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Lublinie przy ul. St. Leszczyńskiego 48,

20-068 Lublin, na potrzeby stworzenia Informatorium wraz z modernizacjq sieci LAN

w ramach Zadąnią 3 (SISŁ) modernizacja pomieszczeń dlą Informatorium w ramach projektu

System Informacyjny StaĘsĘki Publicznej 2 (SISP-2): Budowa dwujęzycznego k
komunikacjq w języku polskim i angielskim) systemu idormacji skierowujqcej do systemów

informacyjnych statysĘki i systemów resortowch - dostępnych dla obywateli,

przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS.

Budową 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk

dostępu do Internetu".

Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie ńożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenię do udziafu w postępowaniu od wykonawcy niepod-

legaj ącego wykluczeniu.

Uzasadnienie faktyczrre: w dniu 5 sierpnia 2014 r. Urząd StatysĘczny w Lublinie dokonał otwarcia

ofert, zgodnie z art.86 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.

z 2013 r. poz. 907 z późn. zn.). W terminie składania ofert, tj. do dnia 5 sierpnia 2014 r. do godz. 9:00

nie wpłynęł a żadna o ferta.
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