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ZESTAWIENIE OFERT OTWARTYCH W DNIU O1.O4.2O19

Ilość ofe złoŻonych do upływu termĺnu składania ofeft: 3
WYKONAWCA OFERTA 1

Wykonawca
(adres email)

Termo-Klima MK Sp. z o.o. Sp.K.
Ul. Taĺtaczna 12 40-749 Katowĺce

adres siedziby
/miejsca zamieszkanĺa

OFERTA 2

WĺelobranŹowe HEPAMoS sp z o.o.
Proszowĺce, 32-100 opatkowice 146

Waľunki oceniane
(termin wykonania äm wienia, okres gwanncji i

warunki płahoścĺ zawarte W ofercie

OFERTA NR 3

Climatic o.o Sp.K.
Rąuł ul. Zytnia 6 05- 816 Michałowice

Warunki oceniane
(termin wykonania zam Wienia, okres gwaÉncji i

Warunki płatnoÍa zawaÍte W ofercie

CENA (zł
brutto)

CENA (zł
brutto) okres gwarancji i

rękojmi urządzef'l
wenĘlacji i

klimatyzadi

Dośwĺadczenie
kierownika

budowy

CENA (zł
brutto)

okres gwaranQi
i rękojmi
urządze

wentylaĘi i

klimatyzagi

Doświadczenie
kierownika

budowy

mc-y243 019 999,00 60m 7robt 3 297 462,70

UWAGA!
Wykonawcy, w terminie 3 dni - od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie intemetowej informacji, o kaírej
mowa W aÍt 86 ust 5 uPzp _ ťj. informacji z otwarcia ofełt - przekazuje zamawiającemu oświadczenle o przyna/ezności lub
braku przynaleŹności do tej samej grupy kapĺtałowej o kt rej mowa W aĺt 24 ust 1 pkt 23 Upzp. (tJ. grupy kapitałowej w rozumĺeniu
ustavvy z dnia 16 ĺutego 2007r. o ochronie konkurenqi i konsument w Dz.tJ. 2015r. poz' 18Ą161Ę 1634 ze zm.) _ załąenik nr 6 do
srwz.
W przypadku przynalezności do tej amej grupy kapitałowej - wraz ze złozeniem oświadcenia, wykonawa może przedstawĺć dowody, ze
powÍązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłĺ5cenia konkurenq'ĺ w postępowaniu o udzielenĺe zamĺ5wienia.

5rob t 3 637 797,91 60 m
l

'ri 4 roboty

Starszy soecjalisia
ds' za'rÓr^ę^. c llĺ:znychWS.S

01.04.2019r .*rffiäí*:ä:
(data Í podpis osoby sporządzającej protoktíł)

Warunki ocenaane
(temin wykonania zam wienia, okm gwarancji i

Warunki płatnoki zawarte W ofercie

okres gwaranQi i

rękojmi
urządze

wentylacji i

klĺmaĘzacji

Doświadeenĺe
kierownika

budowy


