Mirosławiec, dnia 30.10.2018 r.
GIŚ.271.22.2018.AS.

Informacja z otwarcia ofert
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu”
Zamawiający: Gmina i Miasto Mirosławiec na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.),
zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu: 30.10.2018r. o godz. 12:15
w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
630 000,00 zł brutto.
Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także
informacje dotyczące ceny, terminu realizacji oraz okresu gwarancji i rękojmi zawartych
w ofertach:

1.
2.

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Cena brutto

Termin realizacji

1.

„STEF – BUD”
Przemysław
Stefaniak, ul.
Drawska 6, 64 – 730
Wieleń
Z.U.B.R. Jan
Kowalski, ul.
Sprzymierzonych 8,
78 – 650
Mirosławiec
Przedsiębiorstwo
„WENO” Węgrzyn i
Nowacki Spółka
Jawna, ul. Mostowa
2, 64 – 800 Chodzież
Firma „ROL – BUD”
Krzysztof Rogala, ul.
Witosa 47/7, 78 –
630 Człopa

795.000 zł

termin zgodny z
SIWZ

5 lat od dnia
podpisania protokołu
odbioru końcowego
robót

1.498.140,00 zł

termin zgodny z
SIWZ

5 lat od dnia
podpisania protokołu
odbioru końcowego
robót

termin zgodny z
SIWZ

5 lat od dnia
podpisania protokołu
odbioru końcowego
robót

termin zgodny z
SIWZ

5 lat od dnia
podpisania protokołu
odbioru końcowego
robót

2.

3.

4.

3.

1.324.665,19 zł

775.975,74 zł

Okres gwarancji i
rękojmi

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej
informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia

Z poważaniem
/-/ Burmistrz Mirosławca

