MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU ul. Staroś cińska 1, 82-200 Malbork
www.zamek.malbork.pl

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert
złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Zawarcie umowy ramowej na naprawcze roboty budowlane branży elektrycznej do
wykonania na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy: ZP.2611.17.2018.bm
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 393.600,00 zł brutto.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 15 listopada 2018 r. do godziny 09:00 do siedziby Zamawiającego
wpłynęły dwie oferty.
Poniżej zbiorcze zestawienie informacji odczytanych podczas sesji otwarcia ofert.
Nr
oferty

1.

2.

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

Instalatorstwo Elektryczne i
Roboty Ogólnobudowlane
Wiesław Krajniewski
ul. Leszczyńskiego 28/2
82-300 Elbląg
Zakład Elektryczno
Budowlany „ENERGOBUD”
Wiesław Bogdanowicz
ul. Reymonta 5
82-220 Stare Pole

Cena ofertowa
brutto

393.521,83 zł

Termin
wykonania

Okres
24 miesięcy

od dnia podpisania
umowy ramowej

dotyczy kryterium nr 1

354.803,03 zł

dotyczy kryterium nr 1

Okres
24 miesięcy

od dnia podpisania
umowy ramowej

Czas
reakcji

Okres gwarancji

od otrzymania
zgłoszenia przez
Zamawiającego –
dotyczy
kryterium nr 2

licząc od daty
podpisania bez
zastrzeżeń protokołu
odbioru końcowego
robót - dotyczy
kryterium nr 3

4 godziny

4 godziny

od otrzymania
zgłoszenia przez
Zamawiającego –
dotyczy
kryterium nr 2

60 miesięcy

Warunki
płatności
Zaakceptowane
bez zastrzeżeń

60 miesięcy

licząc od daty
podpisania bez
zastrzeżeń protokołu
odbioru końcowego
robót - dotyczy
kryterium nr 3

Zaakceptowane
bez zastrzeżeń

UWAGA ! :
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże 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 niniejszym postępowaniu. W załączeniu Wzór oświadczenia o przynależności lub
braku ….
Pobierz: Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (doc.)
Informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.11.2018r.

