RPDS.10.02.01-02-0042/17 - Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów

Warszawa, dnia 17 stycznia 2018 r.
AKN-ŚwN-322/I/3/18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Niniejszym Zamawiający - Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz w Warszawie - reprezentowany przez Tadeusza
Buzarewicza – Właściciela
informuje
o unieważnieniu postępowania
z uwagi na brak ofert spełniających wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert
w prowadzonym postępowaniu o sygnaturze AKN-ŚwN-322/I/1/18 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat
wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę
Wiązów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 –
2020; Oś Priorytetowa - 10 – Edukacja; Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Zarządzającej RPDS – Zarządu Województwa
Dolnośląskiego we Wrocławiu w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych
oraz pomocy dydaktycznych.
Zamawiający w dniu 5 stycznia 2016 r. wszczął postepowanie nr AKN-ŚwN-322/I/1/18 w przedmiotowej sprawie. Jednakże
pomimo umieszczenia zaproszenia do złożenia oferty w dniu 5 stycznia 2018 r. w bazie konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/79, na stronie internetowej
Zamawiającego
http://www.akn.pl/zasada-konkurencyjnosci-dostawa-sprzetu-komputerowego-wrazoprogramowaniem-nosnikami-danych-oraz-pomocy-dydaktycznych-postepowanie-nr-akn2rpds-10-02-01-02-004218/
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego nie wpłynęła żadna ofert.
Brak ofert spełniających wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert jest istotną przyczyną unieważnienia
postępowania w tych częściach.
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