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Informacja o unieważnieniu postępowania w części I, II, III, IV, V, VI 

 

DZP-2621-19/2012 
 

Prenumerata  1030 tytułów drukowanych czasopism polskich na 2013 zgodnie z 
załączonymi wykazami 

 

Część I – Polskie czasopisma popularne  
 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

nr 113, poz. 759 z późn. zm), informuję o wyniku postępowania: 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Część II – Polskie czasopisma nieregularne  
 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

nr 113, poz. 759 z późn. zm), informuję o wyniku postępowania: 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Część III – Polskie czasopisma wydawane przez ośrodki naukowe 
 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuję o wyniku postępowania: 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Część VI – Nieregularne wydawnictwa ciągłe 
 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuję o wyniku postępowania: 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Część V – Polskie czasopisma popularnonaukowe 
 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuję o wyniku postępowania: 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

 

 



Część VI - Polskie czasopisma naukowe 
 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuję o wyniku postępowania: 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

 

 
 

 

          Dyrektor 

(-) dr Adolf Juzwenko 

 

 

 


