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./ałirczIlik nr ]

Katorr,ice cirl. ](),0,s.]0l9 r.

szkoła poclstarvorya nr 19

im. Wo.jciecha Korfantcgrr
ul. Krzl,żorva 12
.l0-11l Katorvice

Notatka słuzbowa zr()zeznania rrnktt lla okoiiczilośc uruchtłnlicnia zanlólł,ienia. którcgo
lr,arlośc.jcst ir,ieksza cld krvot1 .+ 000 PLN i nie przekracza krvot1, l0 0()0.00 PLN

] . Opis przednrioll"t zanrór,l,ienia:

Zgodnie zlalącznikiem nr 1

2. Tclnlin realizacji/ wlkonalria zamorłiellia: czerrricc/lipiec 2019 r.
3, Szacttnkorł,a rł,artość zanrówienia:
lr,artośc netto: podatek VA]'23oli, rvartośc 1 017,35 zło§,ch
Lączna rvaltość zamór,l,icllia brutto 5 ;l;10,62 złtl§ch

\Vartośc szacutlkotł,ir zamórr,ielria r.r przeliczenju ]la e Lll,o 1r,l,łltlsi 1 025,76 eurO nCttO/

1 261,6tl curo brutto
Obiiczona zgodIrie zP lozpcl1,1,ądzenietn Prczesa Radv nliIlistrórł,z dnia ]9 glirdnia 201-5

roku (Dz. Lj. ,, 2015. poz. 2251)

4. [_ista]enia u,artości zatlrcirłicnia dokclllano lł,dnilt 20.0_5.2019 r. tla podstarvie
naciesłanl,ch ofert.

5. Nazu,a i adrcs wykonalvccil,v- ccl na.jłrrnic-j 1rzeclr:

a) MOSiR Kolejarz
Katou,ice Lrl. Alfl,eda 1

Tel. 32/200 08 53

k o l e.| arz|rilrnosir.katowi ce. p1

b) Hemet
65-022 Ziclona Góra
ul. Sulechowska 39a
tel. 50l 518 556
herr' et|rilrerneti n.pl
c) PPHU CHEC
11-700 Ruda Sląska
ui. Nałkorł,skiej 16 d
l'el. 32l 243-0ż-10
t- ilq! ip!]I ! 14 ch.lq1pq{,11J
cl) MOSiR Katowice
ul. Nałkowskiej 10a
40-425 Katowice
s ć }\ r!-1 irr i iii'l l l ll o s i l,. ]i a1!1 1.1, i t- c p I

e) TORAKOL
Ra_imurrd Zaleu,ski
88-2 1 0 Dobre. Koszczał,v
Tel. 502 246 137
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inlo,@ torakol.pl

6. \\'skazanie wl'konawc\,\łraz z uzasadnie,-,1.,, 1ł,1l,1tlru (nazwa. adres. cena_ inne kryteri
rłr boru)

Nadesłano trzy of'erty na wykonanie usłr-r_qi. Uwzględniając podane w of'ertach cen,
.iak rów'niez termin wykonania wybrano firnlę 1'ORAKOL. Cena aclekwatna do
wartości rynkowej zgodnie z załącznikien.

ToRAKoL
Rajmund Zalewski
88-2 1 0 Dobre. Koszczały
Tel. 502 246 137
info@torakol.pl

6. Załącznlki: wybrana oferta.
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