Myślenice, dnia 27.11.2017 r.

INW.272.19.2017

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)
– zwanej dalej „ustawą pzp”, Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 27.11.2017 r., w postępowaniu
przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów
pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i
Gminy Myślenice”:
Dla części zamówienia nr 1: „Sołectwo Bęczarka, Krzyszkowice, Jawornik”:
Nr
oferty
1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy
GREI-DRÓG Krzyszkowice Edward Raczek
32-445 Krzyszkowice 191.

Cena brutto
(PLN)

Termin wykonania

Gwarancja i
rękojmia

Termin
płatności

375 840,00

3 miesiące od daty
podpisania umowy

Nie dotyczy

30 dni

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację części zamówienia: 108 874,30 PLN brutto.
Dla części zamówienia nr 2: „Sołectwo Borzęta, Zawada, Polanka”:
Nr
oferty
1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy
Marek Gubała Firma Usługowa Agro-Kom
Zawada 111, 32-445 Krzyszkowice.

Cena brutto
(PLN)

Termin wykonania

Gwarancja i
rękojmia

Termin
płatności

291 600,00

3 miesiące od daty
podpisania umowy

Nie dotyczy

30 dni

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację części zamówienia: 74 717,66 brutto.

Dla części zamówienia nr 4: „Miasto Myślenice”:
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Cena brutto
(PLN)

Termin wykonania

Gwarancja i
rękojmia

Termin
płatności

1

UNIKOP Usługi Sprzętem Budowlanym Utrzymanie Dróg,
ulic, wycinka i pielęgnacja drzew Maciej Zając
ul. M. Konopnickiej 1B, 32-400 Myślenice.

384 000,00

3 miesiące od daty
podpisania umowy

Nie dotyczy

30 dni

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację części zamówienia: 278.505,79 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 pkr 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.

