
Otwarcie ofert w dniu 12.06.2019 r.
godzina 10.30

w postgpowaniu, kt6rego przedmiotem zam6wienia j est sprzeda? wraz z doslaw4
i rozladunkiem material6w eksploatacyjnych do siedzib urzgd6w g6miczych,

BAG/04/2019/PN

Kwota, jak4 zamawiaj4cy zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zam6wienia:

358 100,88 zl brutto

Termin wykonania zam6wienia:
Przedmiot zam6wienia bgdzie realizowany sukcesywnie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia
3 1 lipca 2021 r . , j ednak nie dlfiej niz do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto.
Dostarczenie kazdej partii przedmiotu zam6wienia nast4pi w terminie nie dfu2szym niZ 3 dni
robocze od dnia przekazuia wykonawcy zam6wienia

Warunki platno5ci:
Zaplata wynagrodzenia za kuhd4 parIig dostarczonych material6w eksploatacyjnych nast4pi
w terminie 21 dni od dnia przedloZenia w siedzibie zamawiajqcego prawidlowo wystawionej
oraz zgodnej z zam6wieniem i faktycznie wykonanym 6wiadczeniem faktury VAT. Podstaw4
do wystawienia i zaplaty faktury bgdzie podpisany przez pracownika danego urzgdu
g6miczego protok6l odbioru lub dokument WZ.
Wynagrodzenie platne bgdzle przelewem na rachunek wykonawcy wskazany na fakturze
Za dziei zaplaty bgdzie uwaZany dzieh obci4|enia rachunku zamawi aj4cego.

Gwarancja:
Wykonawca udziela zamariaj4cemu 24 miesigcznej gwarancji jako5ci na ka2dy matenal
eksploatacyjny, liczonej od dnia podpisaaia przez zamawiaj4cego bez zastzezeh protokolu
odbioru lub dokumentu WZ.
Wykonawca bgdzie odpowie dzialny wzglEdem zamawiaj4cego z tltulu rgkojmi za wady
material6w eksploatacyjnych objgtych przedmiotem unTtory przez okres 24 miesigcy
liczonych od dnia podpisania protokolu odbioru lub dokumentu WZ.

ZloiLono nastgpuj4ce oferty:

Oferta nr I
DMD s,c. Pawel Miturski, Dorota Miturska
ul. Staroniwska 418, 35-101 Rzesz6w
l4czna cena oferlowa brutto: 187 321,30 zl
realizacja zam6wienra przez System Obslugi Klienta
okres gwarancj i, termin realizacji zarn6wienia, warunki platnodci: zgodnie z SIWZ

Oferta nr 2
ENTERO Mateusz Pawlikowski
ul, Ry2owa 87, 05-816 Opacz-Kolonia
lqczna cena ofertowa brutto : 239 381 ,67 zl
realizacja zam6wienia przez System Obslugi Klienta
okres gwarancji, termin realizacji zam6wienia, warunki platnoSci: zgodnie z SIWZ



Oferta nr 3
P. W. Multikom Adam Papierski
ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz
l4czna cena ofertovr'a brutto: 239 563,68 zl
realizaqa zam6wteria przez System Obsfugi Klienta
okes gwarancji, termin realizacji zam6wienia, warunki platnod ci: zgodnie zSIWZ

Oferta nr 4
Biuro PIus Jezy Ro2en
ul. Kolejowa 19, 40-601Katowice
l4czna cena ofertowa brutto: 222 668,39 zl
realizacja zam6:ou'renia przez System Obslugi Klienta
okres gwarancji, termin realizacji zam6wienia, warunki platno6ci: zgodnie z SIWZ
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