Muzeum Kresów
ul. Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów
ZP.6.2018

Lubaczów, dnia 17.07.2018 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pod nazwą:
Budowa budynku magazynowo - składowego

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579,
z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje informacje z sesji otwarcia ofert, odbytej w dniu
17.07.2018 r. o godzinie 12.15 w siedzibie Zamawiającego w obecności Wykonawców:
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 400 000 zł brutto.

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminami wykonania, okresami gwarancji
i warunkami płatności zawartymi w ofertach (termin wykonania zamówienia, minimalny okres gwarancji oraz warunki płatności
zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są obligatoryjne dla wszystkich Wykonawców”

Nr
oferty

1

2

3

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Usługi budowlane R.P. Zawitkowscy S.C.
ul. Dojazdowa 33, 37-500 Jarosław
„Firma Budowlana „DOMITECH”
Krzysztof Wróblewski
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 39
37-600 Lubaczów
USŁUGI-REMONTOWO-BUDOLANE
Kłos Stanisław
ul. Armii Krajowej 36
37-620 Horyniec Zdrój

Cena brutto

406985,33

473605,65

444024,78

Termin wykonania
zamówienia

Minimalny okres
gwarancji

(określony w SIWZ) (określony w SIWZ)

(określony w SIWZ)

(określony w SIWZ)

(określony w SIWZ) (określony w SIWZ)

Przedłużenie
minimalnego
okresu gwarancji
o okres:
24 miesiące

24 miesiące

24 miesiące

Warunki płatności

(określone w SIWZ)

(określone w SIWZ)

(określone w SIWZ)

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
www.lubaczow.com.pl informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

