
Szczecin, dnia 20.07.2018 r.

ZZ-2380-86/18

informacja na stronę internetową

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

zwanej  dalej  „uPzp”  na  pełnienie  na  rzecz  i  w  imieniu  Zamawiającego  nadzoru  inwestorskiego

oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu: „KPP Sławno – budowa nowej

siedziby przy ul. Polanowskiej w Sławnie”

  Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert tj. z 19.07.2018 r.:

Nr

oferty Wykonawca Cena oferty (C)

[w zł brutto]

Doświadczenie

Koordynatora

Zespołu Nadzoru

Inwestorskiego

w pełnieniu

funkcji

koordynatora lub

kierownika

Zespołu Nadzoru

Inwestorskiego

(D) 

[ilość usług]

Zatrudnienie

przy realizacji

zadania osoby

niepełnosprawn

ej w pełnym

wymiarze czasu

pracy (NP) 

[TAK/NIE]

Termin

wykonania,

warunki

płatności

1 Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe „DARO”

Dariusz Czapla

ul. Kuratowskiej 5/9

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 509-838-899

mail: 

dariuszczapla@poczta.onet.pl

273.450,00 3 NIE jak w siwz

2 KOMPLET INWEST S.J.

Tomasz Granops

Elżbieta Prażanowska-Nieboj

ul. Mieszka I 39

66-400 Gorzów Wlkp.

faks: (95) 735-62-51

biuro@kompletinwest.pl

731.481,00 5 NIE jak w siwz

3 B-Act Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 24

85-075 Bydgoszcz

faks: (52) 321-11-99

mail: HQ@b-act.com.pl

836.400,00 3 NIE jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :   455 473,28  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.


