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o wYBoRzE NAJKoRzYŚlNlE lszBl oFERTY

'lot': 
ps'ępowmia o udzi.l.ni.amóviłio publiczn.3o' Nun.r spńĘ: ln'27l'3'2014 Nea

adlnia: BudoNa i ł}pos.ż.ni. oeól'odoŃępncgo boisk i obie*o ęhabilifuyjneEÓ'

l ' Dzial'jłc D' podsla*ie 
'n. 

92 ust' l pkl. l) PB*o m'wień publicaych zmlviljqcy infmDj.'
ż ł pF*ldanym posrępouaniu 

'fbfuo do tolieji amó*i.nia Mjkorłslniejgą ol'fĘ z]ożoi.l

BRUX'DAR D.riu! sktłiń.łi ' Brcó o'mhmki 9'J9'304 czomir

Ursidnieni. \róon: NajIrorzynniejg offu

wybńny trylÓm*ca Óboyiąfuyj.ś słonL}lowić się z z5nawjajac}m * sprawi€ podpismia
umoyy ł fuinie do dnia 201{6{2

PodMwł pńwną dÓkÓMegp wybofo jśl d' 9l uś l P4 (fu Krdeks c}ryilDy

w powadzonym 
'odępoł.niu 

złożono n.sĘpująe of.dy

MK PRoFrT Analią In$.slycyjne

ul. Dąiehclo 3l,4

z{kład R.monlowo_Budowl'ny'MAl-Bt]D'

Dl' s.łNskjego 4'l3, 39_3m Miel*
365375.2t

ał]ad Budowllno_HlndlowGPtodukcyjny BRoNBIJD
Podlśfuy 310,39_]00 Mi.I.c

BRUK DAR Ddiusz slavińgli
Beń osrchowsłi 9l.39_304 czmi!
256528,26

Li9b]ph ł lll'lenm mŻ l00,0o



NWa }ałoawcy: Fima BudowlaM MAXBUD Mońusz Miesztowicz
MEs wyłomwcy: ul' Mickidica 33' ]9ł00 Tonob@g
cdaofeńybruto] 306ó34.5l
Liozba ph. s kr}1aim Ma:33,65

2. DŻiałljqc M podstwie ad' 92 uś' l pkl. 2) Pn*a u mówień publicnyÓh
że w N}admnyń poJęlowaniu ni. asl!ł od@oone adne ofet}'
]' DŻiałając m podŚkwi. ań' Ę uś. l pk' 3) Pmwa 4mó*ió publjchy.h

że w prÓ*adónrn poŚępoNaniu !i. _śali łykluc*ni źldni *1konrwcy

4' DziilijąĆ ń' podsLwi. d. 92 us1' l pkl' 4) PńM dó*ień publicaych amawiajqcy infonuje'
że podpifuie u moł} z *}łon ioDym ł}komwcą możl iv. będŻie po dopełnie'iu }sallich
fom.lńości po lpbvi. 5 dDi od dnh p*słmia niniej*8o uNildomi.nia o qborz

od nńnjsEj dmyŻji mawi'jqĘo, $*oMwy pŹysfugują śmdki efuoy pm*nej (odłol ią
sraĘ! do sądu) wohe cańnÓści:
Ir sll T.nia qLonaKJ 7 poqepotronBoudz(leni.zmowrnB:
2) odlzrJ.sia ofdy wykoMwcy
w po_fulych przypadk h odvo] i. nie pŹysługuje.
wykonl*ca moi! * lemini. prwidzilny'n do Miśieni' od}ołania poinfomołać zmw'lją.ego

l ) n'e7tsodne] / papb'ml u€v) t .fnno{i Podje'ei pu, Żma} iajacego q nlnEl'4 m

2) ańiehrni! czyńności' do któEj umviijł.y jeś nbÓwiąŹny n! pŃsowie usb'a'
fu kóf ńie przysłlguj. l ninijszyn poĘpÓMju ÓdwÓłanie

T.min wni.si.nia odwołmi'| 5 dni od dnja prrŚłanii nińiejszego awiodmieni! f!*sem lub drgą
elektrńiczną' lub l0 ói od dni! pŹ.słańia nini.j*go a*hdomienia, j.żcli bsbło oDo preslrne

lnlomacje dotycące śodlóN ochrcDy pńwnej fujdlją sĘ sF.yńklcji inohy.ń wrrunlów
amówi.lio olr w Dziale vl Pmwa żńó*i€ń publiczny.h .,srcdki ochldy pnMej', ań' Ód 179 do

l93e (. j. Dz, U. zmt3 t. poz.91)1 zp n)

D2iękuimy a złoanie of€ń'


