
  

 
 

 

 

 

 Dziekan   

L.dz. WETI/2654/2019         

                                           Gdańsk, dnia 18 lipca 2019 r. 
 
dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu 
multimedialnego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”, nr postępowania 
CRZP/173/009/D/19, ZP/48/WETI/19. 

 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

w Części II – Dostawa zestawu oświetlenia studyjnego dla KSMM 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.), dalej zwanej „ustawą Pzp”, zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki informuje o unieważnieniu ww. postępowania w Części II na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) 
ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert 
wyznaczonym przez zamawiającego, to jest do godziny 12:00 dnia 17.07.2019 roku nie wpłynęła żadna oferta. 
 

Uzasadnienie prawne – do stanu faktycznego opisanego wyżej znajdują zastosowanie przesłanki określone 
w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. W związku z tym zamawiający postanowił jak na wstępie. 

 

w Części III – Dostawa 1 kpl. przenośnego zestawu teł dla KSMM 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.), dalej zwanej „ustawą Pzp”, zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki informuje o unieważnieniu ww. postępowania w Części III na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 
1) ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert 
wyznaczonym przez zamawiającego, to jest do godziny 12:00 dnia 17.07.2019 roku nie wpłynęła żadna oferta. 
 

Uzasadnienie prawne – do stanu faktycznego opisanego wyżej znajdują zastosowanie przesłanki określone 
w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. W związku z tym zamawiający postanowił jak na wstępie. 

 

w Części IV– Dostawa mikrofonów i przedwzmacniaczy mikrofonowych dla KSMM 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.), dalej zwanej „ustawą Pzp”, zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki informuje o unieważnieniu ww. postępowania w Części IV na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 
1) ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
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W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert 
wyznaczonym przez zamawiającego, to jest do godziny 12:00 dnia 17.07.2019 roku nie wpłynęła żadna oferta. 
 

Uzasadnienie prawne – do stanu faktycznego opisanego wyżej znajdują zastosowanie przesłanki określone 
w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. W związku z tym zamawiający postanowił jak na wstępie. 

 
 
 

 

 


