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OGŁOSZENIE

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 

dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

„Zaprojektowanie dostawa i montaż systemu monitoringu 
wizyjnego na potrzeby URBIS Sp z o.o. ”

w ramach zamówienia publicznego nr ZP -URB-12- 2019

1. Zam aw ia jący:

URBIS Sp. z o.o.

Ul. B. Chrobrego 24/25 

62-200 Gniezno tel. 61 424 58 00

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępow an ie  o udzie len ie  zam ów ien ia  prow adzone w  tryb ie  przetargu 
n ieograniczonego.

3. Przedmiot zamówienia: „Zapro jektow anie  dostawa i m ontaż system u m onitoringu

w izy jnego na potrzeby URBIS Sp z o.o. „

4. Zam aw ia jący na zadan ie  w  przedm iocie  zam ów ien ia  przeznaczy ł kwotę w  w ysokości 

450 000,00 z ł netto ( słownie: czterysta p ięćdziesią t tys ięcy z ło tych 00/100)

5. Nazwy (firmy), s iedziby i adresy wykonaw ców , którzy z łożyli o ferty  z cenam i, term inem  
realizacji oraz okresem  udzie lonej gwarancji zaw iera za łączn ik  na druku ZP-12 z sesji 

o tw arcia  ofert.

CZŁONEKnr A RZĄDU



DRUK ZP-12oznaczenie sprawy: ZP —URB -12 -2019
Zaprojektowanie dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby URBIS Sp z o.o.

Zbiorcze zestawienie ofert/ofcrt wstępnych* sesja otwarcia

URBIS
i  O .  O

o2-200 Gniezno, ul. Chrobrego 24/ 
tel 424-58-00

41 P 784-00-4! 'V  ' ; .,
Pieczęc zamawiającego

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena netto 
Cena brutto Termin realizacji Okres gwarancji

1.
PRIM BLUE Radosław Górski
Ul. Jabłoniowa 22 A, 62-200 Gniezno 739 674,00 zł 

909 799,02 zł 31.01.2020 36 miesięcy

2.

3.

4.

5.

6.

CZŁONEK Z/fkZĄDU 
05.12.2019 r pr.
....................... .Rafał •TeWeaok...............
(data i  podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

*  - niepotrzebne skreślić

05.12.2019 r.
(podpis osoby sporządzająd.

numer strony ...


