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Warszawa, dnia 13 sierpnia 2019 r.

KRD-IG.DR.218.2019

Wykonawcy

Informacja o unieważnieniu
Dotyczy: zapytania ofertowego na stworzenie systemu edukacji oraz zaangażowanie konsumentów w zdobywanie wiedzy

o mięsie drobiowym poprzez zwiedzanie ekspozycji drobiu na sześciu wystawach hodowlanych w Polsce, udział w ścieżce
edukacyjnej oraz rozwiązanie quizu drobiarskiego na stronie www, jak również zachęcenie konsumentów do publikowania
własnych przepisów na dania i potrawy z mięsa drobiowego w ramach projektu pn. „KSZTAŁTOWANIE WZORCÓW
KONSUMENCKICH NT. MIĘSA DROBIOWEGO POPRZEZ EDUKACJĘ I ZAANGAŻOWANIE WE WSPÓLNE
DZIAŁANIA”

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG), informuje o unieważnieniu
procedury zapytania ofertowego na stworzenie systemu edukacji oraz zaangażowanie

konsumentów w zdobywanie wiedzy o mięsie drobiowym poprzez zwiedzanie ekspozycji
drobiu na sześciu wystawach hodowlanych w Polsce, udział w ścieżce edukacyjnej oraz
rozwiązanie quizu drobiarskiego na stronie www, jak również zachęcenie konsumentów
do publikowania własnych przepisów na dania i potrawy z mięsa drobiowego w ramach
projektu pn. „KSZTAŁTOWANIE WZORCÓW KONSUMENCKICH NT. MIĘSA
DROBIOWEGO POPRZEZ EDUKACJĘ I ZAANGAŻOWANIE WE WSPÓLNE DZIAŁANIA”
w ramach Części nr VI, tj. Kompleksowej organizacji ekspozycji drobiarskiej Krajowej Rady
Drobiarstwa – Izby Gospodarczej podczas AGRO POMERANIA 2019 w dniach od 06 do 08
września 2019 r. w Barzkowicach z uwagi na brak ważnych ofert. W postępowaniu wpłynęła
ważna oferta, jednakże Wykonawca nie przedłużył terminu związania z ofertą składając
Zamawiającemu oświadczenie, tym samym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, ponieważ nie posiada żadnej ważnej oferty.
Podstawa prawna: art. 66 par. 2 w zw. z art. 662 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.
- Rajmund Paczkowski
Wiceprezes Zarządu
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba
Gospodarcza
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