
Województwo Mazowieckie - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 

 

Warszawa, dnia 16.05.2022 

 

Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp” pn. Roboty 

budowlane polegające na wykonaniu instalacji odgromowej  przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie 

[SYGNATURA POSTĘPOWANIA – OEIiZK/ZP-1/2022] 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający, Województwo Mazowieckie - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 

Komputerów w Warszawie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o wykonanie instalacji 

odgromowej, w wyznaczonym terminie tj. 16.05.2022 r. nie wpłynęła żadna oferta. 




Raport dostępności


		Nazwa pliku: 

		Informacja z otwarcia ofert.pdf




		Autor raportu: 

		Dariusz Fabicki, dariusz.fabicki@oeiizk.waw.pl

		Organizacja: 

		OEIiZK




 [Informacje osobiste oraz dotyczące organizacji dostępne w oknie dialogowym Preferencje > Tożsamość.]


Podsumowanie


Sprawdzanie nie napotkało żadnych problemów w tym dokumencie.
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