Ostrot^ka, dnia 19.05.2017 r.

INFORMAQA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy:

postepowania
nieograniczonego

o

udzielenie

zamowienia

publicznego

w

trybie

przetargu

na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa budynkow na cele

Muzeum Zotnierzy Wyklgtych w Ostrotece przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem
ktadki dIa pieszych"
i

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pozn. zm.) Zamawiajqcy przekazuje ponizej informacje.
Otwarcie ofert na zadanie inwestycyjne

: „Przebudowa i rozbudowa budynkow na cele Muzeum

Zotnierzy Wykl^tych w Ostrotece przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem ktadki dIa pieszych"

odbyto

s\q w dniu 19.05.2017 r. o godz. 12:15.
Przed otwarciem ofert Zamawiajqcy podat kwot^, jakq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie
zamowienia, w wysokosci: 22 500 000,00 PLN brutto.

Oferty ztozyli:
Nr

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres

oferty

wykonawcy

1

BUDIMEXS.A. ul.
Stawki 40, 01-040
Warszawa

Termin
Cena oferty
wykonania

Okres

Warunki ptatnosci

gwarancji na
wykonane
roboty
Zgodnie z warunkami

19 430 000,00
PLN netto,

W terminie

23 898900,00 PLN

SIWZ.

okreslonym w

ptatnosci
60 miesiQcy

okreslonymi w SIWZ

brutto
2

OMISS.A.
Ul. Kotobrzeska 8,
07-401 Ostrot^ka

Zgodnie z warunkami

22 034 027,29
PLN netto,

W terminie
okreslonym w

27 101 853,56
PLN brutto

SIWZ

ptatnosci
60 miesi^cy

okreslonymi w SIWZ

3

Zgodnie z warunkami

Konsorcjum firm:
1. ALSTALGRUPA,
budowlana Sp. z o.o.
Sp. k.
Jacewo 76,
88-100 Inowrocfaw.
2. AGB Budownictwo
Sp. z 0 . 0 . Sp. k.
Jacewo 76,
88-100 Inowrocfaw

ptatnosci
21 227 800,00
PI N npttn

okreslonymi w SIWZ
W terminie
nkrpQlnn\/iTi
C3it_ii ly 111VA/
w

26 110 194,00

fin

rnipQiPfx/

CI\A/7

PLN brutto

UWAGA!
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji,
zobowiqzany jest przekazac Zamawiajqcemu oswiadczenie o przynaieznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien
publicznycfi. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiqzania z
innym wykonawcq nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w postQpowaniu o udzieienie zamowienia.

«

