Dźwierzuty dn. 00-00-0000
Dźwierzuty dn. 30.03.2018 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., dalej: „ustawa”),
Zamawiający w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i
starszych sali widowiskowej GOK w Dźwierzutach, zadanie realizowane w
ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii i rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata
2014-2020”
zamieszcza informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 261 000 zł brutto;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, czasu
realizacji oraz wykonania zamówienia i warunków płatności, zawartych w ofertach:
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena oferty
brutto

Czas realizacji

Okres
udzielonej
gwarancji

1

MEZARIST Michał Zarembski
Ul. Janowicza 15/19 10-692 Olsztyn

410 373,67 PLN

90 dni

5 lat

2

RANTECH Sp. z o.o.
Gutkowo 80A
11-041 Olsztyn

460 732,86 PLN

100 dni

5 lat

3

Daniel Olender Usługi
Ul. Kościelna 7, 12-140 Świętajno

305 040,00 PLN

---

--

4

Janusz Suchecki MONTER
Grodziska 6/2
12-120 Dźwierzuty

248 862,85

75 dni

4 lata

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy: „Jeżeli koniec terminu do
wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa
dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy”.
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik

