Myślenice, dnia 02.08.2017 r.

INW.271.09.2017

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)
– zwanej dalej „ustawą pzp”, Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 01.08.2017 r., w postępowaniu
przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: "Regulacja cieku wodnego „SAN” działka 910/9 obręb 1 w
Myślenicach na odcinku od ul. Piastów do ul. Partyzantów – etap I – odcinek A-H"
Nr
oferty
1

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy
Zakład Melioracyjno-Budowlany „WiR”
Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń sp. j.
Ul. Z. Augusta 12, 34-600 Limanowa
UNIKOP Usługi Sprzętem Budowlanym
Utrzymanie dróg, ulic, wycinka i pielęgnacja drzew
Maciej Zając
Ul.M. Konopnickiej 1B, 32-400 Myślenice

Cena brutto
(PLN)

Termin
wykonania

Okres gwarancji

Doświadczenie
osób

439 295,89

3 miesiące od daty
zawarcia umowy

84 miesiące

15 lat

290 000,00

3 miesiące od daty
zawarcia umowy

72 miesiące

10 lat

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 297 860,00 PLN brutto.
Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie
internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp1.

1

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, iż istniejące między nimi powiązanie nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

