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Katowice, dn.

08. 10.2021r

DoĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji na: modernizację oraz wymianę elementów instalacji upĘnniania w systemie
zaproj ektuj i łvykonaj.

W dniu

08.10.2021r. w Głównym Lrstytucie Górnictwa, w Dziale Handlowym, o godzinie 11:00
otwarto ofertę do w/w postępowania. Zgodnie z arI. 22Ż ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2019,poz.20l9 zpóźn. zm.),Zama:wiający informuje, iż:

W

przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Pełna informacja dotycząca danych

Wykonawców oraz zaoferowanych cen znajduje się w zestawieniu tabelarycznymponizej.
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Bezpośrednia hydrotermalna katalityczna konwersja biomasy oraz węgli brunatnych do
ciekłych i chemikaliów/ Catalytic Direct Hydrothermal Conversion of Biomass and Lignites to
Liquid Fuels and Value-added Chemicals (Akronim: HyCon)
Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Węgla i Stali
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Badania i rozwój kluczowych technologii i procesów dla produkcji wysokoenergetycznego paliwa
węglowodorowego z osadów ściekowych na drodze uplynniania hydrotermalnego i katalitycznego
uszlachetnienia produktów/ Research and deve|opment ofkey technologies and system processes for the
production of high energy density hydrocarbon fuel from sewage sludge via hydrothermal liquefaction
coupled with catalytic upgrading

(Akronim: HYCOSS)
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Narodowe Centrum
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Badań i Rozwoju
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Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej ,,Panda 2''- projekt
realizowany w ramach programu NCB|R

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
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Pieczęć Zamawiajqcego

ZBI0RCZE ZESTAWIENIE OFERT ZŁoŻoNY CH
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocj acji na: modernizację oraz wymianę elementów instalacji upĘnniania

w systemie zaprojektuj i wykonaj.

Firma (nanva)
lub imię i nazwisko
oraz adres wykonawcy
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Gas Engineering Sp. z o. o.
ul. Wawrzyńca Hajdy 3
41-914 Bytom
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podpis kierownika zamawiajqcego lub

Cena oferĘ brutto
/PLN/

709 710,00
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