
INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ 
CHEMICZNYCH 

AL lysiqclecia Panstwa Polskiego 13A Pulawy, 23.01.2017 r. 
24-110 Pulawy 

NIP 716-000-20-98 
Protokol Komisji Przetargowej 
z otwarcia ofert w dniu 23.01.2017 r. 

w post^powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
nr ogloszenia w BZP 6206-2017 

Przedmiot zamowienia: Dostawa tienku cynku ZnO (bie! q/nkowa) - 40 ton. Nr sprawy INS/NO-2/2017. 

1. Data i godzina otwarcia ofert: 23.01.2017 r., godzina 12:05. 
2. Obecni ze strony zamawiaj^cego: 

Komisja przetargowa w sktadzie: 
1) Waldemar Wawer - przewodniczqcy komisji 
2) Anna Zawadzka - sekretarz 
3) Monika Prochniak - czlonek 

3. Przebieg otwarcia ofert; 
1) Oferty zostaly otwarte zgodnie z art. 86 ust. 3-5 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164). 
2) Przewodnicz^cy komisji przetargowej poinformowa+, ze Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na 

realizacj^ zamowienia kwot^ 450 000 zl netto / 553 500 z\. 
3) Podczas otwarcia ofert podano nazw^ (firm^) oraz adres Wykonawcy, a takze informacje dotyczace 

ceny, terminu i warunkow platnosci oraz terminu wykonania zamowienia zawartych w ofercie. 
4) Obecni ze strony Wykonawcow - w sesji otwarcia nie uczestniczyli Wykonawcy. 
5) W postQpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zlozono 1 oferty. 

4. Oferty zfozyli n/w Wykonawca: 

P.P.H.U. TEFNAR l^larcin Pauk 
25-516 Kielce, Al, IX Wiekow Kieic 8/38 

Jednoczesnie Zamawiaj^cy informuje, ze zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty 
zamieszczenia na stronie internetowej powyzszych informacji, zobowi^zany jest do przekazania 
Zamawiaj^cemu oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej. 
Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powi^zania z innym Wykonawcy 
nie prowadz^ do zak+ocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia. 

Cena brutto 516 600,00 zt 
Termin platnosci 30 dni 

P R Z E W O D N I C Z A C Y 
Podpisy komisji: 


