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Unia Europejska
EUropejski FUndUsz

Rozwoju Regionalnego

Postępowanie nr M P. 272.L.202t. 
^K

Wrocław, 5 października ZOZL

ZAWIADOMIENIE

o UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA oFERToWEGo W ZADANIU NR 2, 3,4,5,6,7,8,
9, Lo, LI, 12| 13, L4,

DoĘyczv: Dostawa kolorowej kamery cyfrowej o rozdzielczości 20 mln piksel z modułem

sterującym, jako doposazenie do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu

stereoskopowego Leica M2O5C oraz dostawa cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z

doposażeniem dla Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego na potrzeby

realizacji projektu pn. ,,Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej

Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych" (IMBIO) współfinansowany przez

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer projektu

POPC.02.03.01-00-00B1/19 z podziałem na t4 zadań.

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu
zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na:

Zadanie 2 pn. Dostawa aparatu fotograficznego(body)- 1 szt. z dedykowanym pilotem - lszt.,
dodatkowym akumulatorem -1 szt., kartami pamięci - 3 szt. i zestawem do czyszczenia - 1 szt.

Zadanie 3 pn. Dostawa stałoogniskowego obiektywu super makro o powiększeniu w zakresie 1-5x

wrazz adapterem do lampy,,makro"- 1 szt.

Zadanie 4 pn.Dostawa stałoogniskowego obiektywu makro o powiększeniu 1x i ogniskowej 60

mm wraz z filtrem ochronnym UV oraz adapterem do lampy,,makro"- 1 szt.

Zadanie 5 pn. Dostawa zmiennoogniskowego obiektywu typu ,,zoom" o ogniskowej 17-50 mm -
wrazz filtrem ochronnym UV oraz adapterem do lampy,,makro" -1 szt.

Zadanie 6 pn. Dostawa zmiennoogniskowego obiektywu do makrofotografii o powiększeniu 1x i

ogniskowej 105 mm wraz z filtrem ochronnym UV oraz adapterem do lampy ,,makro"- 1 szt.

Zadanie 7 pn. Dostawa lampy do makrofotografii wrazz zestawem akumulatorów - 1szt

Zadanie 8 pn, Dostawa statywu fotograficznego 4-sekcyjnego - 1 szt

Zadanie 9 pn. Dostawa statywu fotograficznego 3-sekcyjnego (mini) z głowicą kulową - 1 szt.
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Zadanie 1O pn.

Zadanie 11 pn.

Zadanie 12 pn.

Zadanie 13 pn.

Zadanie 14 pn.

Dostawa głowicy do statywu fotograficznego z szybkozłączem - 1 szt.

Dostawa sanek nastawczych do makrofotografii - 1 szt.

Dostawa plecaka fotograficznego - 1 szt.

Dostawa plecaka fotograficznego - 1 szt.

Dostawa blendy fotograficznej - 1 szt.

UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia

04.10.202t do godziny t2.0O, do Zamawiającego nie wpłynęła zadna oferta (brak

złożonych ofert dla zadań nr 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,I2,t3,L4).
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