Nowy Sącz, dn. 12.05.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Budowa budynku usługowo – handlowego wraz z zapleczem
magazynowym i miejscami parkingowymi, zlokalizowanego na działkach nr 2/4, 2/7 – obr. 97
przy ul. Kusocińskiego w Nowym Sączu.
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego, 33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 16A/23
w dniu 12.05.2017r. o godz. 11:30.
2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 1 800 000 zł brutto.
3. Dokonano otwarcia 2 złożonych ofert:
Nr
oferty

1

2

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty

PP-H Budmex sp. z o.o.
ul. Magazynowa 2
33-300 Nowy Sącz

w tym 497 047,09 zł VAT
(23%)

eRSbet sp. z o.o.
ul. Jana Pwała II 32
33-300 Nowy Sącz

w tym 376 114,69 zł VAT
(23%)

Termin
wykonania

Okres
gwarancji

2 658 121,38 zł brutto do 135 dni od daty
przekazania placu
budowy.

7lat

2 011 395,98 zł brutto do 135 dni od daty
przekazania placu
budowy

7 lat

Warunki
płatności
Podstawę
rozliczenia
należności
stanowić będzie
jednorazowa
faktura VAT
Podstawę
rozliczenia
należności
stanowić będzie
jednorazowa
faktura VAT

UWAGA!
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 3 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prezes Zarządu
(-) Maciej Kurp
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

