PN/03/2019

Żywiec, dnia 10.12.2019r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej „ustawą
pzp”, Zamawiający – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, w imieniu którego działa Bartłomiej Kruszyński prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Kruszyński, przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 10.12.2019r., w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją obiektu I Liceum
Ogólnokształcącego w Żywcu”:
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto
(PLN)

1

Usługi Budowlane Andrzej Boczkowski, 43-385 Jasienica
1100

83.640,00

2

Firma Usług Projektowych i budowlanych „FILAR” s.c.
M. i E. Wójtowicz, ul. Pilotów 71B lok. 47, 31-460
Kraków

3

Nadzór i Realizacja Inwestycji „INWEST” Miciak
Marek, ul. Krzywa 10, 34-383 Kamesznica

4

Wojtyła Investment Sp. z o.o., ul. Przybyły 10/4, 43-300
Bielsko-Biała

Termin
wykonania
Do dnia 1
czerwca 2021
roku

Ilość inspekcji
terenu budowy

Warunki
płatności

3 inspekcje

W transzach

125.460,00

Do dnia 1
czerwca 2021
roku

3 inspekcje

W transzach

92.250,00

Do dnia 1
czerwca 2021
roku

3 inspekcje

W transzach

107.969,40

Do dnia 1
czerwca 2021
roku

3 inspekcje

W transzach

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 110.042,14 PLN brutto.

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej niniejszej
informacji, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkr 23 ustawy pzp1.

1

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, iż istniejące między
nimi powiązanie nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

