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Ruda Sułowska, dnia 30.11.2022r. 
 
 
 
Nr sprawy: PN-18/2022 
 

 
 
Informacja na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

 
 
Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez 
negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych pn. „Dostawa wody, soków, napoi 
zimnych i napoi alkoholowych ”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2022r. poz. 1710.) - dalej zwanej „Pzp” 

 
 

Zamawiający informuje, że  kwota jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia 
publicznego wynosi: 

 CZĘŚĆ I: Wartość netto zamówienia podstawowego 25 579,88 zł ( wartość netto 

zamówienia z prawem opcji 38 369,82 zł) 

 

CZĘŚĆ II: wartość netto zamówienia podstawowego 7 317,00 zł ( wartość netto 

zamówienia z prawem opcji 10 975,50 zł) 

 

CZĘŚĆ III: wartość netto zamówienia podstawowego 3 177,00 zł ( wartość netto 

zamówienia z prawem opcji 4 765,50 zł) 

 

CZĘŚĆ IV: wartość netto zamówienia podstawowego 38 144,47 zł 

(wartość netto zamówienia z prawem opcji 57 109,15 zł) 

 

CZĘŚĆ V wartość netto zamówienia podstawowego 15 206,00 zł 

(wartość netto zamówienia z prawem opcji 22 809,00 zł) 

 

CZĘŚĆ VI wartość netto zamówienia podstawowego 14 146,22 zł 

(wartość netto zamówienia z prawem opcji 21 219,33 zł) 

 

CZĘŚĆ VII: wartość netto zamówienia podstawowego 26 640,00 zł 

(wartość netto zamówienia z prawem opcji 39 960,00 zł) 

 

CZĘŚĆ VIII: wartość netto zamówienia podstawowego 2 784,72 zł 

(wartość netto zamówienia z prawem opcji 4 177,08 zł) 
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CZĘŚĆ IX: netto zamówienia podstawowego 17 450,11 zł ( wartość netto 

zamówienia z prawem opcji 25 942,73 zł) 

 

CZĘŚĆ X: wartość netto zamówienia podstawowego 5 735,00 zł ( wartość netto zamówienia 
z prawem opcji 8 602,50 zł) 

 

CZĘŚĆ XI: wartość netto zamówienia podstawowego 77 510,22 zł ( wartość netto 

zamówienia z prawem opcji 116 264,54 zł) 
 
 
Za komisje przetargową - Przewodniczący 

 
 

 


