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Łódź, dnia 19.02.2020r.

DSP-ZSS-V.271.2.2020

OFERENCI UCZESTNICZĄCY

W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: 
Postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Zarządzenia Nr 2680/VIII/19 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie 
Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro oraz prowadzenia Rejestru 
udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie 
stosuje się, na usługę przeprowadzenia szkoleń komputerowych w mikroprojekcie pn. „Senior 
w Sieci” w ramach projektu „Gmina na czasie” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa” Działanie nr 3.2. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”. 

Zgodnie z częścią XI pkt 1.1. Zapytania ofertowego nr DSP-ZSS-V.271.2.2020 z dnia 14 lutego 
2020 roku, którego przedmiotem jest usługa przeprowadzenia szkoleń komputerowych 
w mikroprojekcie pn. „Senior w Sieci” w ramach projektu „Gmina na czasie” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2. „Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych”, Zamawiający: Miasto Łódź informuje o unieważnieniu 
postępowania bez podania przyczyny. 

Z poważaniem

p.o. Dyrektora
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ

/-/ dr Szymon Kostrzewski
/dokument podpisany elektronicznie/

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie 
Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia 
wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl, 
pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.
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