Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”
ul. Długa 21, Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra
tel. +48 601 314 755, e-mail: stowarzyszenie@wiezasiedlecin.pl

Siedlęcin, 7 czerwca 2019 r.

INFORMACJA
z sesji otwarcia ofert 07 czerwca 2019 r. złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Remont dachu dworu (oficyny) przy wieży książęcej
w Siedlęcinie (gm. Jeżów Sudecki) etap III,
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 551750-N-2019 z dnia 2019-05-23 r.
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) w skrócie upzp, Zamawiający podaje do publicznej wiadomości następujące
informacje:
1) Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę łącznie z podatkiem od towarów
i usług VAT w wysokości 83 100 zł, w tym szacunkowo na Część 1 – 62 000 zł i na Część 2 – 21 100 zł;
2) warunki płatności oraz wysokość minimalnej gwarancji Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w sposób jednakowy dla wszystkich potencjalnych wykonawców;
3) w przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do 07 czerwca 2019 r.
do godziny 09:15 złożone zostały następujące oferty:
Nr
Umowna cena
Nazwa i adres Wykonawcy
oferty
[w zł]
CZĘŚĆ 1. - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM REMONTU DACHU
Pan
Dariusz
Niedośpiał
prowadzący
działalność
pn.
DARO-DACH,
ul.
Lwówecka
61 497,69
1.
11, Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra
CZĘŚĆ 2. - REKONSTRUKCJA STOLARKI OKIENNEJ W ODTWORZONYCH LUKARNACH
Pan Maciej Sadocha prowadzący działalność
pn. P.P.H.U. „DREWBUD”, Rębiszów 48,
21 641,85
1.
59-630 Mirsk

Termin realizacji

do 30.09.2019 r.

do 20.08.2019 r.

4) nie wystąpiły oferty wycofane i złożone po terminie składania ofert.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 upzp 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 z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Prezes Stowarzyszenia „Wieża Książęca w Siedlęcinie”
/-/ Przemysław Nocuń

