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InsryM Chemii Bioorgrnicaej Polskiej Aksdemii Nauk Poaaiskie Cennum SuF lomputerowo - Sicciow€,
zgodnie z an. 92 ust. | |Ist!$y Pmwo zam6wiei publicaych (acksr j€dnolity Dz. U.22017 .. WL 1579 z. zn.,
informujc. 2c w ww. posrlpowaniu zost ls u,vblana oferta:
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Umowa w sprwie zam6wienia publicaego moze zosat zawana od dnia .5..-U..\,. .J't9, ]..!......,.......
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o 9dlafggliu ofeny Wykonawcy nr | - Automatyka Biurowa Sp. z o.o.,
Al. Prym&sa Tysi4cl.cia 103. 0l- 424 Warszrwa w wl}. postfpowaniu na podsrawie rn. t9 ust. I pk. t) ustawy
Pzp w zwiqzku z an. 104 KC. gdy2 Z.anawirj4cy uanal, 2e jednosEonna czlrnoid prswna dokonana w cudzlr
imieniu b€z umocowania lub z przckrocz.niem jago zrkresujesi niew6tE.
wykonawca wmz z ofeq przedlozyl infonnacje z K.rajowego Rejestn Sqdowcgo z &|ia 12.10.2017 r. z h6rcj
wlnikr, 2e osobq uprawnionq do reprczentowania stslki jesi jedyny czlonek zarzedu - PaD Roman K*isrko*ski
PreEs Z8z4t. Ponadlo. Wykonawcs przedstlwil Wniosek o anriary danych podmiotu w rlj€sFz.
Zamswiajqcy informuje r6wnie2

prredsilbiorc6w z dnia 4.01.2018 r. z kt6rego wynika aniana osoby uprawnionej do r€pr€zentacji sp6&i na Paniq
Anng Karcznrrczyk. Do of.ny j.dnak nie zosral pr.edlozony dokument (postanowicnie sqdu). k6ry pot*iedzilby
dokonanie tej zniany w Krajor+ym Rejestrze Sqdowym. Na podstawia zlo2onych wlaz z oferte dohment6w
Zrmawisjecy nie byl w strllie stwierdzid cry Pani Anna Karcznarcryk je$ uprawniona do reprezentowania sp6lki
a w zwiqzku z tym do podpi$nia pelnomocnict*a.
W z{,iQzku z tym, Zma{,iaiqcy pismem L. Dz. 629103n018 z dnia 20 marca 20 | 8 r. wezwal wykonawca do
zlo2enia dokument6w z kl6rych bfdzie $ynikad. 2r Pani Anna Karcanarczfkjest upra*niona do rcprlzlntow'nia
sp6lki (np. uchwaty wt&iciwego organu spdlki o powolaniu czlonka zrr:qdu).
wykonawcs w wyaaczonym pzez Zamawiaj4cego terminie nie uzupehil llq,. dokumcnr6w.
W zuiQzku z powyzsrym, Zsmawhjqcy !&A!g of€nf Wykonawcy
I Automatyka Biurowa Sp. z o.o.,
AI. Prym&sa Tysiqclecia 103,0l-424 Wsrszawa na podslawie an. 89 ust. pkt. 8) ustawy Pzp, gdy2jast nicwrha
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Poni2ej zestawicni€ ofcn w€dlug kolejnolci skladanio:
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AutomatyLa Biufow! Sp. z o,o.
Al. Prym&sa Tysiqclccia 103
0l-424 Wa6zau/a
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Termin r€llizacji
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60.00
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