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INFORMACJ A Z OTWARCIA OFERT

Działa.iąc tla poclstari,ie aft. [J6 ust. 5 ustarvy Prarvo Zamorvieti Publicznych ( Dz.U z2011 poz. l579 z
ptizll. ztll.) ZalllarriaIacr irltilrtllLtje że rr dlliLt 07.05.20l8 r. o godz. 10:05 po otrvarcitt ll obecności
w\ l\01,1i,l\\,córł ol-ert \\, |)t)\tępt)\\alliir proltadzotlytll w trybie przetargu nieograniczol]ego na zadanie pn,
Głęboka ternromodernizacja btrdynlru Porviatorvej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
rv Krośnieo poclatlo do u,iadotlości obecrlych wykonawców następrrjące informacje dotyczące
o1wart1,,ch ol'ert:

Nr

of-elty,

Nazrva

W},ltotlarvcl"

l(ryteria oceny ofen

Cena Okres giv,aranc.ii

.iakości i rękojmi
za r.vadl

Dośrr,iaclczell ic
l<iero,u1,1l ii<a

bttdorvv
\,v},ZllacZolle g0

do realizac.ji

zadania

]

NOVUM Cetltrttlll
TecIlniki Grzervcze.j
i Sallitarlle.i Stanislrrrr

NlarIi.ieri icz
Lrl, Nlichała

M ięsclrvicza 2

38-400 Krosno

533 604.90 zł 5 lat 10 lat

2.
RAF-MAR sp. z o.o.
jt]-ll] l_Lrtcza I94 824 0l6.15 lł lat l5 lat

EURO-PVC sp. z 0.0.
Lll. I(s. PopiełLrszki 44

3 B-400 Krostro
642 835,65 ń 5 lat 34 lata

4.

PRO-tNVL]Sl
Mari Lrsz Szczepalisl< i

Lrl, PLrzaka l8 c
3 8-400 l(rosIlo

523 380,61 zł 5 lat 14 lat

5.

FLOEN Aclanl
lloIc,ndel,

Lrl lr sillcIccia
l_+ Al]

3 8-:ł00 I(rosncl

j6 ] 0_5 l .-13 zł lat l2 lat



Kwota ktorąZam,awialący zamierzaprzeznaczyć na realizację zamówienia - 566 000,00 zł.

Termin realizacii zamówienia: 3 1.10.201 Br.

Warunki płatności, zgodnie z pro.jektem umowy stanowiącyrn załącznik do SIWZ, zaakceptowanynl
w treści ofefiy przez Wykonawcow.

DYREKToR
Powiatowej Sta§i

Sanitarno-Epidemiologicznej

WtĘ,,-/
mgr Eńr/ Szaaieniecfa

Uwaga!

I4/ykonal,ca, yl terruinie 3 dni od zanńeszczenia na stronie internetowej inJ'ormacji, o której mowaw art,
86 ust.5 Pzp (|,j injbrnlacja z otularcia oJbrl), przekazuje zantuwiajqcentu oświcldczenie o
przyn.al.eżności lub bra.ku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o ktorej mowa w ust. ] pkt 23.
Wra.z ze zlożenienl ośyviaclczenia, wykonawca moze przedstawić dclwody, że powiqzania z innynl
ylykonawcq nie prouladzq do zakłricenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 21
usl. l l Pzp).
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1. BIP:
ż. Ala


