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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr 609163-N-2018; RZp.27 1.1.11.2018w trybie przetargu nieograniczonego

Dla zadania ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek- Dąbrowa Biskupia od km 65+055
do km 68+481 po|egająca na budowie drog.i d|a rowerów na odcinku Kaczkowo. Gniewkowo I
etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Pat€ r ek- Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do
km 74+300 po|egająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie- Murynko- II etap''

ZAWIADOMIENIE
pos(ępowania
o uniewa'Źnieniu
Gmina Gniewkowo,działając
zgodniez aft'93 ust. l pkt 1 ustawyz dnia 29 stycznia2004r.
Prawo zamówień publicznych(Dz'U, z20I7 r..,poz |579,z późn.zm.),
zawruoamla:
o unieważnieniupostępowaniao udzielenie zamówienia publicznego dla
zadania
,'Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek- Dąbrowa Biskupia od km ó5+055 do km
68+481polegającana budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo- Gniewkowo I etap
oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Pater€ k . Dąbrowa Biskupia od km 72+608do km
74+300 po|egającana budowie drogi d|a rowerów na odcinku Lipie- Murzynko- II etap,'
prowadzonegow trybie przetargunieograniczonego
z uwagi na fakt, iż nie złożonożadnejoferty
niepodlegającej
odrzuceniu'

UZASADNIENIE
Zamawiaj4cy- Gmina Gniewkowo, reprezentowana
przez Burmistrza Gniewkowa - Adam
Roszak, siedziba:Urząd Miejski, ul. 17 stycznia l1, 88-140Gniewkowo,wojewódŹwo kujawskopomorskie,te|.5fl354 30 14, fax 52135430 37, opublikowałpostępowanie
przetargowew Biuletynie
Zamówień Publicznych Nr ó09163-N-2018w dniu 27 '08.20|s r. oraz na Stronie intemetowei
www.gniewkowo.bipgmina.pl
i na tablicy ogłoszeńw siedzibie.
Wszczętew dniu 27.08.2018r. postępowanie
o udzieleniezamówieniapublicznegoprowadzone
w trybie przetargunieograniczonego
na zadanie,,Rozbudowadrogi wojewódzkiej nr 24ó Pateret<.
Dąbrowa Biskupia od km 65+055do km 68+481polegającana budowie drogi dla rowerów na
odcinkuKaczkowo-GniewkowoI etaporazrozbudowadrogi wojewódzkiejnr f46 Paterek-Dąbrowa
Biskupia od km 72+608do km 74+300polegającana budowiedrogi dla rowerów na odcinkuLipieMurzynko- II etap'' zostałounieważnione,
ponieważw prowadzonympostępowaniunie złożlono
_
żadnejofeĄ niepodlegającej
odrzuceniu nie wpĘnęłażadnaoferta.
W Ęm stanierzeczy Zamawiającyjestzobowiązanyunieważnić
postępowanie.
Zawiadomienie zamieszono na stronie intemetowej www.gniewkowo.bipgmina.pl i na tablicy

ogłoszeńwsiedzibiednia13.09.2018..
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