
Katowice dnia  22.03.2019r.
ZP-2380-44/409/2019

egz. pojedynczy

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Rozbudowa części infrastruktury będącej w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na potrze-

by realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych”

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że w dniu 22.03.2019 r. o godzinie 10:30 odbyło
się otwarcie ofert do przedmiotowego postępowania. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia wynosi:  447 029,53 zł. brutto. 

Złożono 5 ofertę:

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy Wartość brutto 
złotych

Gwarancja
w miesiącach

001

OBI Complex 
Rafał Zgoda
Ul. Wysoka 5
44-240 Żory

374 997,00 zł. 84

002
Eltrans Sp. z o.o.
ul. Inwalidzka 11
41-506  Chorzów 

427 185,65 zł. 84

003
Mifama OPA Carbo Sp. z o.o

ul. Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów

827 958,84 zł. 84

004
FS Instalacje Sp. z o.o.
ul. Bocheńskiego 74

40-847 Katowice
431 422,50 zł. 84

005
Cegelec Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Krasińskiego 29
40-019 Katowice

415 724,12 zł. 60

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia oraz
warunki płatności zostały określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej jako nie podlegające zmianie,
na co Wykonawcy wyrazili zgodę poprzez stosowne oświadczenia złożone w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do
SIWZ.

Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych,
wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 pzp, do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia. 

Wyk. w  1 egz. AN
- zamieszczono na stronie BIP 


