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Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów 

Wielkopolski, ul. Wysocka 1b - zwany dalej zamawiającym, prowadzący w trybie przetargu 
nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
określonych jako „Malowanie pomieszczeń budynku Inspektoratu ZUS w Lesznie, al. Krasińskiego 
36” oraz „Remont pokrycia dachowego budynku Inspektoratu ZUS w Lesznie, al. Krasińskiego 36”, 
działając zgodnie z uregulowaniem, zawartym w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) (dalej: „ustawa 
Pzp”) - zawiadamia, że: 
1. w przedmiotowym postępowaniu, następujący wykonawca, złożył ofertę w zakresie „Części 1” 

zamówienia - wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Malowanie pomieszczeń budynku 
Inspektoratu ZUS w Lesznie, al. Krasińskiego 36” (oferta nr 1): 
LOBO SERWIS Paweł Pilarski 
Huta 92 
63-430 Odolanów, 

2. przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, w zakresie „Części 1” zamówienia  
- wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Malowanie pomieszczeń budynku 
Inspektoratu ZUS w Lesznie, al. Krasińskiego 36”, zgodnie z uregulowaniami, zawartymi w art. 93 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu tym nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu w zakresie tej części zamówienia, 

3. w przedmiotowym postępowaniu, nie złożono żadnej oferty w zakresie „Części 2” zamówienia  
- wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Remont pokrycia dachowego budynku 
Inspektoratu ZUS w Lesznie, al. Krasińskiego 36”, 

4. przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, w zakresie „Części 2” zamówienia  
- wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Remont pokrycia dachowego budynku 
Inspektoratu ZUS w Lesznie, al. Krasińskiego 36”, zgodnie z uregulowaniami, zawartymi w art. 93 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu tym nie złożono żadnej oferty w zakresie tej 
części zamówienia. 


