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Informacja z otwarcia ofert

dot.:

postępowania

w

trybie

przetargu

nieograniczonego:

„Zaprojektowanie

i

wykonanie budowy ścieżek rowerowych Kochłowice- Biskupice –Polanowice-Byczyna”
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przedkładam następujące informacje.
Dnia 27.09.2017 r. o godzinie 9:15 nastąpiło otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę: 1.328.400,00 zł.
Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Nr
oferty
1.
2.

Firma oraz adres Wykonawcy
LARIX sp. z o.o.
Ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec
Zakład Rolny Usługi
Teresa Stempin sp. z o.o.
Jankowy 55, 63-604 Baranów

Cena w zł.

Okres gwarancji

3.878.805,00

7

1.380.000,00

6

Termin wykonania zamówienia:
do 15 grudnia 2018 r.. z obowiązkowym uwzględnieniem poniższych terminów:
a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę do dnia:
20.12.2017 r.
b) wykonanie robót budowlanych do dnia: 15.12.2018 r.
Warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe (szczegóły zawiera Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia).

Równocześnie przypominam o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a,
art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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