
 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Fabiola Bielec, tel. 77/44 66 837, e-mail: f.bielec@krapkowice.pl  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować 

listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl   

 

Gmina Krapkowice 
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Krapkowice, dnia 6 maja 2022 r. 

BZP.271.8.2022                       
(Nr ogłoszenia 2022/BZP 00124258/01) 

 
 

INFORMACJA  
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
„Przyłącz gazu oraz wymiana źródeł ogrzewania” 

 
 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z póź.zm.) informuję: 
 

Część I (Zadanie nr 1): Przyłącz gazu oraz wymiana źródeł ogrzewania w ZSP nr                       
w Rogowie Opolskim – wymiana kotła węglowego na gazowy  w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym nr 3 w Rogowie Opolskim” 
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
 
 

148 000,00 PLN 
 

Część II (Zadanie nr 2): „Przyłącz gazu oraz wymiana źródeł ogrzewania w PP                         
w Żywocicach – Wymiana  kotła węglowego na gazowy  w Przedszkolu w Żywocicach” 
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

 
99 000,00 PLN 

 

Część III (Zadanie nr 3): „ Przyłącz gazu oraz wymiana źródeł ogrzewania w PSP                     
w Żywocicach – Wymiana  kotła węglowego na gazowy  w Szkole Podstawowej                                   
w Żywocicach” 
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
 

265 000,00 PLN 
 
 

 
 

Podpisał Burmistrz 
/-/Andrzej Kasiura 
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