Myślenice, dnia 19.05.2017 r.

INW.271.04.2017

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 19.05.2017 r., w postępowaniu
przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji
w mieście i Gminie Myślenice-Przebudowa drogi na działkach nr 817,854/2,990/2,992/1,995,1023,1035,1022/1,1020 w miejscowości Borzęta.”
Nr
oferty
1
2
3
4

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy
„OMEGA” Zakład sieci wodno-kanalizacyjnych Jarosław
Irzyk, ul. Szkolna 17,41-711 Ruda Śląska
Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD Grzegorz
Zając, 34-608 Kamienica 477
Bart-Dróg Andrzej Maślerz, Droginia 15, 32-400 Myślenice
POL-BRUK
Pietrzak Spółka Jawna, Ul. Słowackiego
12/39,32-400 Myślenice

Cena brutto
(PLN)

Termin wykonania

Gwarancja i
rękojmia

Termin
płatności

329 850,90

3 miesięcy

72 miesiące

Do 30 dni

339 647,65

3 miesięcy

72 miesiące

Do 30 dni

293 365,90

3 miesięcy

84 miesiące

498 451,94

3 miesięcy

84 miesiące

Do 30 dni
Do 30 dni

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację części zamówienia: 220,070,52 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 3 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.

