
OW'\'BOR.ZENAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY

dot': posępowlnia o udz'el.nieamówienio publicznego. Numerspnq1: ln'27l'l.20]4'Naa
admia: R.nÓ dńg gnin.y.b .. l.r.ni. gni.y c*min
l' DzialająĆ na podsbwie M.92 uŚ' ] ptl' l) Prava anówisń publiĆa}ch anlwiają.} ińfomuje.
r w pBwadzoDym pośępowlniu *Tbrano do E'li4cji mówienia nojlorzyśni€jsa of€ńę złożoną

PŹdsĘbioEeo Robór Dmgo*ycb sp z oo. ul. xofua|o ó', 39-3m Mi.ld!

UżŚaddieie wybofu : Nljkorzy'ld.jlz. of.ń.

wybon} *}komva ob.łiqany jen skonliktołać 3ię z zimałiljłcym w spnwie podpigńii
unoły w lem''ie do dnia 20l444 30'

Podg}ą pBwną dolomnego ł}b.njeś d 9l ust l Pzp o@ Kodets cywilny

w proładbnym p.ŚęDowańiu złożono n6'.puiąc. ofeĄ

Na a'lkolawcy: PEnsiębioBfuo Robot &lgołycn sp z o.o'
AdEs}f*onawcy: ul' Kó.ak 6a,]9 300 Mi.le
cemoieńybntlo: 4i0@7'43

Liżb! !*l' ł ŁałenM 60] 100.00

Naaa wykom*cy: PrzdsiębioBNo Rob,jł DmgoN}ch DRoKAM
Adres*fkÓnawcy: Pi.gao,'4,27ó70ł.niół
cetofeńybąto: 430194,9ó

LiĆzba ph' ł łDt.ium .oa: 9!p3
2 Dzialrjłc ni podsbvie d' 92 un' l pkl' 2) Piła żnóyioń publicó}ch aniwi.ją.}

infomują ń w poładany'n pośęp.*'niu nie 4shły odmmne ż.dn€ of€ńy

3 ' Działdąc !! podsliwie ań. 92 uś' l pk'. 3) P'a}o aDó*ień publi.aych 4nlwiojqcy
infomuj.. ż w pmłidDnym pośępołaniu nie asli łyklucćDi adni łykonawy'

4' Dzirhjłc na p.dśawie ań' 92 U ' l plt' 4) Pnwa ańówjÓń publicnych mawbjący infomuje,
ż. podpńini. umo$1 z Ęłeionym łyto.ow.{ możliw.bę'lzi.podopelni.niuwsbltici
fonnllności polpł}vie 5 dni od dnia przsłmia niniejsz€lo zwiadomi ia o wyboŹe



od liniejsj d*rji @luiajłEEq ł]'konlwcy pr"fsfugqiq ]środki oohrcny pBNnej (od*ołuie'
skaB, do sądu) wob.c cłTeści:
l ) łyllMnio sylon'*cy z poslępowoi' o u{izi.loie alńyioia;
2) odmc.ni. ofdy sy*m{cy
w Po4Lł'!h Fłpadkeh odwohni. nń przysłUluj.'
wykon'*ń ńÓże w hini. pldid'ryń dÓ Miesjenie od*!łani' poinfÓmNeć ańlwiljącegÓ

l ) nieŻaodnej , ptrpisi @qo ./rmo( i pÓdjaej pu ? rmls iljle3Ó } nićjq n

2) żniehf i. cłTńóś.i, do klóre.j 6iwhją.} j.ś zóo*iazny m pÓdśbwie uńł}'
m łńrc ni. przysługuj. w ninijsłfi pos'ępoMiu odwł!ni..
TmiD Mi.simia Ódvołmi': 5 dni od dnjd pżśł'ni' ńjńjejsEao zwi'ddńjÓni' ftłsem lub dń3ą
elełiMicŻĘ, hb l0 dni od dni! prcłinia nini.jg3o a*i.dÓmińią j.ż.li Ńło do prśhn.

lnfomej. do9ćące śr.dtów ochsńy pńMęj fujdljł sĘ sFcyńkfuji iŚldyó yiMłów
anńwidio @ w DzilL vl PmM znówió publicnyó 

"srcdłi 
ańMy pBqej"] oń' od l79 do

lgaa !' j' DŻ u ' Ż 2!l3l ' płŁ 907 Żp' ń)


