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IZD.272.19.2020.11

Wołów, dn. 10.08.2020 r.
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek
Oświatowych w Wołowie – budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, w związku z
dokonaniem czynności otwarcia złożonych ofert, Zamawiający przedstawia następujące informacje:
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę na dwie części w
wysokości: 664 000,00 zł brutto.
Szacunkowa wartość poszczególnych części:
CZĘŚĆ NR I - 593 336,48 zł brutto
CZĘŚĆ NR II - 57 695,39 zł brutto.
2. Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności nie podlegają
ocenie.
3. Zamawiający informuje, że w dniu 10.08.2020 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert.
Złożono następujące oferty:
CZĘŚĆ NR I – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Nazwa wykonawcy
Lp.
Cena netto
i adres wykonawcy
Zakład
Ogólnobudowlany
„OLMAX”
1.
468 262,04 zł
Michał Zimnicki
ul. Trzebnicka 37;
56 – 100 Wołów

Podatek
VAT

Cena brutto

Okres
gwarancji

107 700,27 zł

575 962,31 zł

121 m - cy

CZĘŚĆ NR II – STOLARKA BUDOWLANA
Brak ofert
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej
informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej", o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z Rozdziałem 14 ust. 1 SIWZ dopuszcza się złożenie dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail:
zamowienia@powiatwolowski.pl, a w ślad za tym pocztą na adres wskazany w SIWZ.
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