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Pabianice, 27.06.2018 r.
Znak sprawy: 4/2018
Do Wykonawców Postępowania Przetargowego

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu
Dot.: postępowania dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na roboty budowlane pn.: „Budowa mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami
widokowymi na terenie ośrodka MOSiR w Pabianicach” - w systemie zaprojektuj
i wybuduj.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia
571471-N-2018, w dniu 12.06.2018 r.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia kwotę:
2 440 000,02 zł brutto
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Budowa mokrego placu zabaw dla
dzieci wraz z tarasami widokowymi na terenie ośrodka MOSiR w Pabianicach” - w systemie
zaprojektuj i wybuduj wpłynęły następujące oferty:

Lp.
1

2

Nazwa Wykonawcy

Firma Gutkowski
Jan Gutkowski
ul. 17 stycznia 92,
64-100 Leszno
Apis Polska Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 85,
37-500 Jarosław

Wartość oferty
brutto

Gwarancja na wykonane
roboty i urządzenia

Termin
wykonania
zamówienia

3 250 000,00 zł

60 miesięcy

17.06.2019 r.

3 100 000,00 zł

60 miesięcy

17.06.2019 r.

Pozostałe
informacje
dotyczące
ceny,
terminu
wykonania
zamówienia,
warunków płatności (art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, tj. Dz. U. z dnia 2017 r. poz. 1579 ze zm.) określone zostały przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Każdy wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie
w oryginale o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Oświadczenie musi być aktualne na dzień
składania ofert. Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
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