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Otrzymują:
wg rozdzielnika
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Przeprowadzenie kursu językowego i egzaminu
TELC dla beneficjentów projektów pn.: „Profesjonalista na rynku
gastronomicznym”, „Informatyk – zawód przyszłości”, „Kierunek na przyszłość –
lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branŜy
budowlanej”.
1. Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą” zamawiający Miasto Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym”:
a) niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamówienia kopię wniesionego w dniu 11.01.2010 r. protestu
wykonawcy: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska 14, 33300 Nowy Sącz – zwanego dalej „Protestem”, oraz zamieszcza ją równieŜ na stronie
internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja,
b) wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku
wniesienia Protestu..
2. Zamawiający w oparciu o treść art. 181 ust. 4 ustawy informuje, Ŝe uczestnikami
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia Protestu stają się wykonawcy, którzy
mają interes prawny w tym, aby Protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i
którzy przystąpili do postępowania do upływu terminów wskazanych w tym przepisie
ustawy.
3. Zamawiający w oparciu o treść art. 181 ust. 5 ustawy informuje, Ŝe wykonawca zgłasza
przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia Protestu, wskazując
swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje Ŝądanie w zakresie zarzutów
zawartych w Proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego,
przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu Protest.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Oleniacz
SEKRETARZ MIASTA
Załącznik:
1. kopia Protestu Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska 14, 33-300
Nowy Sącz
Otrzymują:
1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, wg
rozdzielnika
2. aa UM – BPM.ZZP;
3. strona internetowa: www.nowysacz.pl

