
Myslowice, dnia 12.07.20t9 r.

zP.271.2.L0.2019.JM B

Zamawiajqcy na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zam6wieri publicznych (t.j. Dz. U. z

2018r. poz. 1986 zpoln. zm.) w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwq ,,Oddymianie klatek schodowych w
budynku ilobka" - nr sprawy jak wy2ej zamieszcza na stronie internetowej nastqpujqce informacje:

1) Zamawiajqcy zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia kwotq brutto w wysokoSci:

180.000,00 PLN

2) w wyznaczonym terminie, tj. do dnia t2.07.2019 r. do godz. 1.2:OO zlo2ono 2 oferty, w tym:
Oferta nr 1
FS Instalacje Sp. z o.o.
ul. Bochef sklego 74, 40-847 Katowice
1. Cena (brutto): 342 388,31 PLN

2. Termin wykonania zam6wienia: wedfug projektu umowy
3, Okres gwarancji: 60 miesiqcy
4. Warunki ptatno6ci: wedlug projektu umowy
Oferta nr 2

,,FENCOM" Aleksandra Rqczy

uf . Mariacka tclt,48-304 Nysa

1. Cena (brutto): 180 000,00 PLN

2. Termin wykonania zam6wienia: wedtug projektu umowy
3. Okres gwarancji: 60 miesiqcy
4. Warunki platnoSci: wedfug projektu umowy

POUCZENIE:

Wykonawca na podstawie art. 24 ust. L1 uPzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiajqcemu
oSwiadczenie o przynale2no6ci lub braku przynaleino5ci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.

Wraz ze zlo2eniem o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody, 2e powiqzania z innym

wykonawcq nie prowadzq do zakf6cenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zam6wienia.

O6wiadczenie o przynale2no6ci lub braku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, podpisane przez osobe/v uprawniona/e do reprezentowania
wvkonawcv, zgodnie z odpisem z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzialalno5ci gospodarczej albo udzielonym pefnomocnictwem, naleiv zfo2v6 w orvginale.
W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia (np.

czlonkowie/partnerzy konsorcjum, wsp6lnicy spolki cywilnej), kaidy z wykonawc6w z osobna sktada

o6wiadczenie, o kt6rym mowa w zdaniu poprzedzajqcym.


