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lilFoRnAcJA Z oTtYARcn oFERT

Działając n€ podstal,Yłe ań. 86 ust. 5 u§tawy _ Prawo zarnó!{ień publicznych lDz. U. z 2a18 ł. poz. 19{§ z
późn, zm.) informuje się, że W dniu 30.09.2019r- o godzinie 09.30 po otwarciu ofeń w postępowaniu
prowadzonyrn W trybie prz9taĘu nieograniczonego pn,: ,,Adaptacia Pomi€8zczeń parteru bułnku
przy ul, RaciboBkiej 31 w Trachach celem powiękzenia Przed9zkola iriejBki€go W seśnicowicach
oddział zamiejscoUy w Trachach oraż stworzeni€ mieszkania chronio ego" podano do wiadornŃci
obecnych Wykonawów (osób) następujące informacje dotycące oildartych ofeń:

oferta nr 1 - złożona przez:
Tomasz roniec zakład Elektro-]nstalacyino,Mechanicznyc ToM-TtcH
Ut. Arki Boź*a 7, 44-153 sośnicowice

dane o warunkach oferty
cena: 119 7t{1,19 d brulio, okres gwalancji - m miesięcy

otert€ nr 2 - złoźona pQ€z:
Firma A.s. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3, 4lt-10o Gliurice

dane o warunkach oferty
cena: 1n 022,01 zł brutto, okres gwarancja - 36 miesięcy

g!§{E!L3 - aożDna przez:
Firma lnżYrrierska ,,ALoG" Gerard Gola
uł. Kosmofłautóv, 2, 47-żżO Kędzierzyn,Kaźle

dane o warunkach ofeĄ
cena: 105 365,09 d brutto, okres gwafancji - 60 miesięcy

Ponadto zamawiający przed otwafciem ofert poinformował obecnych na otwarciu ofeń, że na rątiz€/i'/F-
zamówienia zamieęa wzeznaczyć krrotę 95 000,00 złotych brutto.

W terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej infomacji, tj, od dnia
30,09.2019 r. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia o§wiadeenia o przynależnńci albo braku
przynależności do tej samei grupy kapitałcwei o której mowa w ań. 22 ust. 1 pK 23 ustawy Pzp zgodnie
ze Wzorem stanowiącym - załącznik nr 6 do Sl|ł,liz. wraz ze złożeniem óWiadczenia, Wykonawca może
zł§żyć dokumenly bądź informac.ie potwierdzające, że powiązanja z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji W postępowaniu,
oś^riad€zenie winno byc zabżane w fofn$e r)isomn€i. i dostarczorre do siedziby ZarBawiajqcego na
adres Urźąd Miejski W sośnicowicach ul. Rynek J9, sokrotariat - pokój nr 9, l Piętro.

omisji przetaĘowej




