
oznaczenie sprawy ZP..212.04.2019
      

Usługa  pomiaru czasu dla  uczestników dla imprez biegowych,  organizowanych przezUsługa  pomiaru czasu dla  uczestników dla imprez biegowych,  organizowanych przez

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w roku 2019.Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w roku 2019.

pieczęć zamawiającego

Zamawiający

Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Poznańskie Ośrodki Sportu I Rekreacji

Adres:
ul. Spychalskiego 34 
61-553 Poznań
telefon 61 835 79 00            faks: 61 833 46 51
e-mail:  zp@posir.poznan.pl

Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie:

części I zamówienia – 227 550,00 zł brutto
części II zamówienia –  15 990,00 zł brutto

2. W postępowaniu:

(w przypadku oznaczenia pola nie wypełniać rubryk 9 –13, 17–19)

wpłynęły oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu  23..01.2019r. o godz. 11:15 
w:   Poznańskich Ośrodkach Sportu I Rekreacji adres: Poznań ( 61-553), u. Spychalskiego 34 
Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty: 

Część I: 
1. STS-2 s.c. T. Kurkowski, M. Kwiatkowski, ul. Szafranowa 6, 87-100 Toruń, cena 10,45 zł brutto,
termin płatności 28 dni.

Część II: 

1. STS-2 s.c. T. Kurkowski, M. Kwiatkowski, ul. Szafranowa 6, 87-100 Toruń, cena 4,30 zł brutto,
termin płatności 28 dni.
2. FOXTER GROUP Sp. z o.o.,  ul. Cicha 8,  62-045 Pniewy, cena 2,48 zł brutto, termin płatności  28
dni,
3. MEZURO Łukasz Kitajczuk, ul. Słonecznikowa 16, 62-070 Dopiewiec, cena  2,58 zł brutto, termin
płatności 56 dni

(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli
dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę i inne elementy oferty podlegające ocenie przy zastosowaniu kryteriów oceny
ofert  – w przypadku, gdy przedstawienie kryteriów oceny ofert  wiązałoby się z koniecznością przeniesienia do protokołu znacznej
części oferty lub z trudnościami technicznymi, można określić to kryterium oceny ofert poprzez podanie jedynie jego nazwy)

                                                                                                        p.o. DYREKTORA
                                                                                                        Łukasz Miadziołko

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różówicz, ZP
tel. 61 835 79 06
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