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Poęba Ylfplka, 4.08.2014 r"

Ylfykonamy ucrcshiczący w pocĘpowaniu

Dot' postępowania o tdzielmie zamóańenia plblicznego pfo\liadzonego w Ę7bie pretalgu
nieąraniczm€go na łdodrln@ sńków w Golcaalłslrm fu*u Narodawym w 2ot4"
radan'e f Przehldovla słhku zielonego na odcinku PoĘba sfielka (granica GPN) - Gzoło
Tuńaca

INFORilACJA Z OTII',ARCIA OFERT

Zamariajęy, Gorcański Palk Narodo$'y, na podstenrie art s ust. 5 ustairy z dnia 29

sĘcznia 2004 r. Prarro zamó,łieł1 publiczn$r ttj. Dz. U- z 2013 r.1 poĘ. 907 z późn' zm.)'

prłekazuja informaqie z ońrarcła ofertw postępa,łaniu:

\fVdniu 30'07.2014 r. w siedzibb Zamałliaią€go: Gorczański Park Narodoury PoĘba lłlfielka

5go, s{ - 735 Niedźwiełlź, sala edukacyina (parter) odb$o się spotkanie Komisji

przetałgorłrci, podczas l{órep o gotk. 9:00 nastryilo otrrłarcie obrt"

Pothzas posiedzenb Komisji:

1" sano ł${oĘ jaką ZamałlłaĘcy zamienza prreznaczyć na sfinansoułanb

zarnówienia, ti- s8P'719'g8 d bruto' 'łr tym:

a) dla adanh l: 200.356,27 d,

b) dla zadanh ll: ls4-0ffi,m zł,

c) dla *a&nła lll: 21-278'93 d'
d) dla adanh lV: 176.985,04 d

2. do uptrru terminu slthdanh ofeń' ti' do dnia 30'07.2014 rcku do godz. B:30, zbżono

2 ofeĘ' tj:*
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ofeTta nr 1: Paidzik Marian prowadący &iałalrpść gospodarczą pod firmą Usłlgi

Budo*łane Paidzik Marian z siedziĘw Lubomiezun s * 736 Lubomierz 22.

Wlkonalrta zaofiaroymł wykmanie zsania lll za lmłoĘ: 23-985,& d
o$efte nr 2: Kuchte Bartombj proundeąpy &ialalrpŚć goęodarcą @ finrną

F'P.H.U. "u'RÓBEr Kuchta Bartomiej z sixlziĘ w Bukowinie Tafzańskbj, ul'

Leśna 29, 34 - 530 Blkovdna Tatrańska-
\ł1skwraum aofiarc'łłal wykmanie zadania l za kuoĘ: 1&.352'69 zł

a)

b)

lnfu rmaqię przekazano na wniosek tłlffkmarcy'

G"tu$@
-\*t J.'rnusz Tomasicwicz


