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2 - Okres gwarancji- 0.00
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Uzasadnienie odrzucenia ofertY:

Oferta odrzucona w zadaniu 2

W dniu 20.08.2018r. Zamawiajqcy zw16cil siq o

wyjirSnienie element6w majqcych wplyw na wysokoSd

ceny, z nieprzekraczalnym terminem na zlo2enie

wyjiaSnieri - do dnia 24.0U.2018r' W wymaganym

terrninie Wykonawca nie zio2yl wyja(nieri, do kt6rych byl

zobligowany w w/w wezwaniu, Dopiero w dniu

29.08.2018r, wplynqla odpowiedZ zlo2ona za

po6rednictwem poczty elektronicznej, w kt6rej

wylronawca zajqt stanowisko clotyczqce kalkulacji oferty.

Wyja6nienia zostaty zlo2one po wymaganym terminie,

dlatego tez zgodnie z art. 89 r.rst. 1 pkt 4 zzwiqzkuzart.
90 ust. 3 ustawy oferta Wykonawcy zostaje odrzucona.

2 - Ostony RTG, okrtTcia

2 - Ostony RTG, okrycia
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