
ZARZĄDZENIE NR 33 /GKM/ 08 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

                                                    z dnia 10 marca 2008r. 
 

w sprawie uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w za-
kresie wykonania projektów budowlanych dla następujących zadań: 
1. „Rewitalizacji strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze 
ChełmŜyńskim ( od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej)”,  
2. „Zagospodarowania turystyczno- rekreacyjnego Bulwaru 1000- lecia w ChełmŜy 
wraz z sąsiadującymi ulicami”, 
 
          Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 3 ust. 
1 pkt 1 i art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicz-
nych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 )  zarządzam co następuje: 
 
    §1. UniewaŜniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   
w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie wykonania projektów budowlanych dla 
następujących zadań: 
1. „Rewitalizacji strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze 
ChełmŜyńskim ( od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej)”,  
2. „Zagospodarowania turystyczno- rekreacyjnego Bulwaru 1000- lecia w ChełmŜy wraz 
z sąsiadującymi ulicami”, 
 
    § 2. Wykonanie  zarządzenia  powierzam   Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. 
 
    § 3.  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie 
 
do Zarządzenia nr 33/ GKM /08 Burmistrza Miasta ChełmŜy  
z dnia 10 marca 2008r. w sprawie uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego w zakresie wykonania projektów budowlanych dla następują-
cych zadań: 
1. „Rewitalizacji strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze 
ChełmŜyńskim ( od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej)”,  
2. „Zagospodarowania turystyczno- rekreacyjnego Bulwaru 1000- lecia w ChełmŜy 
wraz z sąsiadującymi ulicami”, 
 

   Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 )  zamawiający uniewaŜnia postępowa-

nie w przypadku jeŜeli nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania  

projektów budowlanych dla następujących zadań: 

1. „Rewitalizacji strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze 

ChełmŜyńskim ( od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej)”,  

2. „Zagospodarowania turystyczno- rekreacyjnego Bulwaru 1000- lecia w ChełmŜy wraz 

z sąsiadującymi ulicami”, 

         nie przystąpił Ŝaden oferent. 

         Ogłoszenie o uniewaŜnieniu postępowania przetargowego wywieszone będzie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta ChełmŜy oraz zostanie umieszczone na stronie interne-

towej Urzędu Miasta ChełmŜy. 

          Wobec powyŜszego podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest zasadne. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


