Myślenice, dnia 08.02.2017 r.

INW.271.02.2017

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 17.10.2016r., w postępowaniu
przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: "Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej
wraz z pozwoleniem na budowę (projekt budowlany, projekt wykonawczy) dla zadania pn. Rewitalizacja miasta- przebudowa myślenickiego
Rynku wraz z otoczeniem starówki"
Nr
oferty

1

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy
Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa, ul.
Bieżanowska 46/2, 30-812 Kraków
Autorska Pracownia Projektowa JW. MS Spółka z
Ograniczoną Działalnością, ul. Bieżanowska 46, 30-812
Kraków
Biuro Projektowe Appia Bartosz Ptak, ul. Trzebińska 70, 32543 Myślachowice
Entrada Studio Biuro Architektoniczne Tomasz Ziobroń, Al.
Berliny-Prażmowskiego 34/2, 31-514 Kraków

Cena brutto
(PLN)

Termin wykonania

Gwarancja i
rękojmia

Termin
płatności

279 290,00

30.04.2017 r

24 miesięcy

Do 30 dni

553 254,00

30.04.2017 r

24 miesięcy

Do 30 dni

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację części zamówienia: 300 000,00 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 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.

