Stara Kamienica, 14 marca 2018 r.

INFORMACJA
z sesji otwarcia ofert 14.03.2018r. złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzony
w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mała Kamienica
Część 1. - sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna
Część 2. - przepompownia ścieków i pompownie wody
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 523622-N-2018-N-2018 z dnia 26.02.2018r.
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z Dz. U. z 2017r.
poz.1579, ze zm.) Zamawiający podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Na sesji jawnej otwarcia ofert Zamawiający na sfinansowanie całego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
3 687 098,20 zł (łącznie z VAT) z czego:
Część 1 – 3 131 084,08 zł (łącznie z VAT)
Część 2 – 556 014,12 zł (łącznie z VAT)
2. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (w skrócie: SIWZ) dla postępowania jak w tytule.
3. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 14.03.2018r.
do godziny 10:30 zostały złożone następujące oferty:
Nr
ofe
rty

Nazwa i adres Wykonawcy

1.

JADAR s.c.
Jarosław Niedzielski, Adam Balicki
Wojcieszyce, ul. Brzozowa 5
58-560 Jelenia Góra

Cena
[w zł] z VAT
Część 1
Część 2
3 080 000,00

606 055,00

Termin wykonania
zamówienia
Część 1
Część 2
Cykl 271
dni

Cykl 153
dni

Okres gwarancji
Część 1

Część 2

60 m-cy

60 m-cy

Warunki płatności zostały określone takie same dla wszystkich Wykonawców – w SIWZ – Wzór umowy
4. Nie wystąpiły oferty wycofane i złożone po terminie składnia ofert.
5. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ww. ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, ma obowiązek przekazania Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 23 ww. ustawy – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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