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ul, Konduktorska 33

40-155 Katowice

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

nr tl09l2022 ogłoszonego dnia 06.09.20żż r.

w cZĘŚcIAcH l[R II,III,Iv,vII,vIII, x, xrl, xIil
na dostawę specjalistycznego sprzętu wyposazenia kuchni i pomieszczeń pomocńczych do

przygotowywania, produkcji i sprzedazy asortymentu dń gotowych na wynos - w słoikach,
pfzygotowywanych wedfug własnych autorskich przepisów i z obńżotą zawartością cukru i soli
zgodnie z podanymi parametrami technicznymi na potrzeby projekfu:

Poprawa konkurencyjności firmy poprzezrozwój asoĄmentu dań gotowych na wynos, z użyciem nowo
zakupionego sprzętu w ramach realizacji umowy nr [JDA-RPSL.03.02.00-24-00FI|2I-00 z dnia
07.04.2022 r, o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewódźwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju RegionaLnego) dla Osi
Priorytetowej: III. Konkurencyjnośó MŚP dla działańa 3.2.Irrnowacje w VtŚP.

Zamauliający Planeta Smaku sp. z o.o. ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice informuje o anulowaniu
zapytania ofertowego nr ll09l2022 na dostawę specjalistycznego sprzętu wyposazenia kuchni
i pomieszczeń pomocniczych do przygotowywania, produkcji i sptzedńy asortymentu dań gotowych

na wynos - w słoikach, przygotowywanych wedfug własnych autorskich przepisów i z obńżoną
zawartościącukru i soli zgodnie z podanymi parametrami technicznymi w częściach :

CZĘŚC tr: ZWYWARKo-WYPARZARKA (1 sztuka)
CZĘŚC trI - MEBLE I WYPOSAZENIE Do POMIE9ZCZEN (lzestaw)
CZĘŚC IV - SToŁ WYŁADOWCZY I SZAFA PRZELoToWA (1 zestaw)
CZĘŚC VII - FRYTOWNICA GAZOWA 1x13 (1 szfuka)
CZĘŚCVm - WITRYNA CHŁODMCZA(I sztuka)
CZĘŚC X - BEMAR 3 KoMoRoWY (1 zestaw )
CZĘŚC XII - GRILL PŁASKI Z WYPOSAZEMEM (1 zestaw)
CZĘŚC XIII - KUCHNIA 2 PALNIKOWA (1 sztuka)

Zamawiający, dzialając na podstawie zapisów zawartych w Zaptlt"anlu ofertowym nr 110912022 w

rozdziale XV. Warunki uniewaznienia postępowania pkt. 1. Zanlenł,iajqcy zustrzega sobie prcnvo do
odyvołctnia postępowułlią luh zmiclny postępowania na kctżdym jego etapie lub unieważnienict

postępolNclnia lub nieelokonania v,yboru lĘykonawcy, bez podania pr:yc4,nv postanawia przedmiotowe
postępowanie w częściach II, III, IV,VII,VIII, X, XII, XIII uniewaznić z powodu konieczności
dokonania znaczących zmian w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Z powazaniem.
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