BUDMAT - Bogdan Więcek
z siedzibą przy ul. Otolińskiej 25
w Płocku (09-407), NIP: 774-00-15-083, REGON: 610023049
w ramach realizacji miejskiego projektu pod nazwą „ BM3 Mazowiecki
Klaster Technologii, Materiałów i Maszyn” - w ramach Inicjatywy
JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Priorytet I.
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i
przedsiębiorczości na Mazowszu- Działanie 1.6. Wspieranie powiązań
kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.

ODWOŁANIE PROCEDURY WYBORU DOSTAWCY
„ System monitoringu dostępu „

Informujmy iż procedura
wyłonienia dostawcy i złożenia oferty na dostawę:
„ Systemu monitoringu dostępu „
z zakresu określonego jako projekt Mazowiecki Klaster Technologii,
Materiałów i Maszyn – część „wyposażenie techniczne budynków
Klastra” ogłoszona na stronie Zamawiającego www.budmat.pl praz na
tablicy ogłoszeń Zamawiającego- BUDMAT Bogdan Więcek – Płock ul.
Otolińska 25,
w powołaniu na cytowany niżej zapis ogłoszenia o
wdrożenia
postępowania;
„Procedura
wyłonienia
wykonawcy
prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16 z dnia 18 maja 1964, poz. 93 z późn.
zmianami ), procedura wyłonienia wykonawcy nie jest procedurą
określoną ustawą prawo zamówień publicznych stosownie do przepisu
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113 , poz. 759 z póź. zmianami).
Umowa o realizację zamówienia zostanie zawarta zgodnie z
postanowieniami przepisów ustawy kodeks cywilny według projektu
przedstawionego w trakcie II etapu procedury – negocjacji w oparciu o
ofertę potencjalnego wykonawcy, treść niniejszego ogłoszenia i
ustalenia negocjacyjne. Dopuszcza się komunikację w formie email, fax
w ramach realizacji niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie prawo odwołania procedury
w każdym czasie bez podawania przyczyn lub dokonania powtórzenia
procedury czy poszczególnych jej czynności.”

ZOSTAJE W CAŁOŚCI ODWOŁANA, NIE NASTĄPI WYBÓR ŻADNEGO
WYKONAWCY I PROCEDURA NA TEN PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NIE BĘDZIE POWTÓRNIE OGŁASZANA I WYWOŁYWANA, GDYŻ
ZAMAWIAJĄCY REZYGNUJE Z
REALZIACJI TEGO PRZEDMIOTU
ZAMWÓWIENIA.

