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Urz4d Miejski w Bialvmstoku
Departament Skarbu
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Biuletyn Informacji Publicznej
INFORNIACJA Z ST]S,II OT\I'ARCIA OFERT

Dotyczy postgpowania

o

udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego

przetargu nieograniczonego. pn.

trl bie

:

Wl konanie dokumentac.ii geodezlinei i kartograficznci
Dzialal4c- na podst. art. 86 ust. 5 usta*r, z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri

publicznych (Dz. U. z 2019 r.. poz. 18,13 z.c zm.). zwanej dalej ustawq Pzp. przekazujg
informacjg z sesji otwarcia ofert.

Zamawiaiqcy zamierza przeznacz.t

c na sfinansowanie

zam6wienia kwotg brutto

w wysokoSci 23 400,00 zl.
W postEpowaniu zloZono nastEpuiqce of'erty:

L.p.

(lcna ofertot a zl

Nazrva (lirma) i adres \\'r konal cr

DoSx iadczenie
/iloSd
uslu g/

osobl'

brutto
I

2.
-)

4

(-lslugi Geodezl'jne GEOKART Pau'cl Saniborski
Lrl. Illektn,czna I lok.. 3 19. I 5-080 Bialr stok
Uslugi Geodezljne Andrzej lgnatou icz
uf . Warszauska 36.15-077 Bia\'stok
Krzl sztof l ercjak
ul. Doilidzka l9/1. l5-25;l Biallstok
tJslugi Geodezyjne GEO-SAT Janusz Zaniewski
ul. Niewodnicka 4. Klepacze. I 5-635 Bialy stok

Zgodnie

z

art. 24 ttsl.

zamieszczenia niniejszej

ll ustaul

il3 700.00 zl

t0

l2 600.00 zl

10

9 800.00 zl

10

23 000-00 zl

10

I

Pzp Wykonawca. w terminie

3 dni od drtia

infbrmac.li. przekazuje Zamawiaiqcemu

o5wiadczenie

ul. Slonimska l. l5-950 Bialystok. tel. 85 869 6071. lax 85 869 6220. e-mail: dsk@um.bialystok.pl
lnfolinia Urzgdu Mieiskiego w Biabmstoku tel. 85 879 79 79

o przynaleznoSci lub braku przynale2no5ci do tej samej grupy kapitalowej. o kt6rej nowa
w art.24 ust. I pkt 23 ustary. sporz4dzone zgodnie z zal4cznikiem nr ,l do SIWZ.

W przypadku przynaleZno6ci do tej samej grupy kapitalowej. Wykonawca
zlo2yt. wraz z oiwiadczeniem dokumenty bqd2 intbrmacje potwierdzaj
z innynr Wykonawcq nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w
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ze powt4zar\a
anlu.
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Sprawg prowadzi:
Jusryna Sawc:yfrska. tcl. 85 869 6075
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