
PROTOKÓŁ OTWARClA OFERT

W dniu 17.05.2018 r. godz. l1.15 ustolonym
żrotucl śnóo4oowr.l w GlżycKu,
w skłodzie:

l. Łukosz Gieczewski- Pzewodniczqcy
2. Anno Pilecko - Sekretorz
3. Mieczysłow Potoś - Członek
4. Agnieszko Kuczyńsko - Członek

joko lermin otworcio ofert Zomowiojqcy URZĄD

dokonoł oiworcio ofert w postępowclniu przeiorgowym no wykononie i dostowę fobrycznie
nowego sicltku inspekcyjnego wroz z wyposozenlem techniczno - eksp|ootocyjnym. Znok
sPrOWy: GŻ-22Ó-04l 1B (ogłoszenie nr Ogłoszenie nr 554l 99 - N - 2o1Bz dnio 2O1B _O5 - O7 r.
Ctworcio dokonono w siedzibie Zomowiojqcego, u|, Łuczońsko 5, l }-5OO Gizycko,

Przecj o1worciem ofert Zomowiojqcy podoł wysokośc środkow, jokie zomie rzo przezncczyc na
reo I izoc1 ę zo m owie n i a, tj, . ń.{a.,Q(*. ł, łZa. ł.!-.. brvft o.

Do upływu terminu skłodonio ofert złozono nosiępujqce oferty:

UWAGA: Zgodnie z arl. 24 ust. l ] Ustowy kozdv Wvkonowco, ktory złozvł ofertę w terminie 3
dni od zomieszczenio przez Zomowiolqcego no stronie internetowej informocji z otworcio
ofert, o ktorej mowo w ort. Bó ust,5, przekozuje zomowiojqcemu oświodczenie q
Przvno]eznoŚci lub broku przvnolezności do tej somej orupy kopitołowei, o ktorej mowo w ort.
24 usl. 1 Pkt 23 Usiowy. Wrazz oświodczeniem Wykonowco może przedstowic dowody, ze
Powiqzonio z innym wykonowcq nie prowodzq do zokłócenio konkurencjiw postępowoniu o
udzielenie zomówienio - zo|eco się uzycie wzoru oświodczenio, stonowiqcego zołqcznik nr ó
do SIWZ.

W PrzYPodku skłodonio oferty wspo|nej ww. oświodczenie skłodo każdy z wykonowcow skłodojqcych
ofertę wspolnq, W/w dokument no|eży złożyc w oryginoie.

DYn KToR
URZĄD Żeolue l ŚnÓoqoowal

w GlŻYcKU
11-500 Giżycko, ul. Łuczańska 5

tel./fax: (87) 42B565r
lden§rflkator: 000686990
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Lp. Nozwo i odres Wykonowcy Ceno oferty
(zł, brutto)

Oferowony okres
gworoncji (mln,24

miesiqce)
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Porker Po|ond Sp. z o.o,
ul. Reniferowo BB
03-289 Worszowo
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