
Szczecin, dnia 08.08.2017r.

ZZ-2380-82/17

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp” na  II KP Koszalin,

ul. Krakusa i Wandy 11 – remont kompleksowy

  Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert:  

Nr

oferty

Wykonawca Cena oferty

[w zł brutto]

Okres gwarancji

na wykonane

roboty

budowlane w

tym wbudowane

materiały (G)

[w latach]

Okres

gwarancji na

zamontowane

urządzenia

oraz instalacje

niskoprądowe

(Gu)

[w latach]

Termin

wykonania,

warunki

płatności

1 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-

Budowlane „PAKER – BUD”

mgr inż. Jacek Janczyszyn

ul. Rodła 43B

75-361 Koszalin

tel. 602 256 636

info@paker-bud.pl

918 003,52 7 5 jak w siwz

2 Usługi Ogólnobudowlane

„CEGIEŁKA”

Zygmunt Miziołek

Manowo 69d

76-015 Manowo

tel. 501 360 834

cegielka69d@gmail.com

1 145 632,43 7 5 jak w siwz

3 Przedsiębiorstwo Usługowe

„CARDO”

mgr inż. Bożena Serwatka

ul. Poprzeczna7B/4

75-841 Koszalin

tel. 601 148 988

mail: cardo@onet.pl

913 404,57 7 5 jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :   1 165 449,86 zł.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie  3 dni

od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  przedmiotowej  informacji  z  otwarcia  ofert,  do  przekazania

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art 24 ust.  1 pkt. 23  w oparciu o wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,

że  powiązania  z  innym Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających

ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w ORYGINALE.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.G.


