Gmina Myszyniec
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
Myszyniec, 07 maja 2018r.
IN.271.6.2018.KI
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.
U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), informuję, że w dniu 07 maja 2018r., o godzinie 1015 odbyło się
otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach

rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i
gospodarczej” realizowanego w oparciu o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020
działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych z podziałem na części:
1) ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA
ZADANIA „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH” w ramach którego realizuje się:
Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku byłej hydroforni wraz z
przebudową drogi wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu wraz z wyposażeniem;
2) WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA „Przebudowa budynku
obecnego Dworca Autobusowego – modernizacja istniejącej zabudowy na cele
społeczno-gospodarcze wraz z wyposażeniem”.
.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na finansowanie poszczególnych części zamówienia:
- część 1) zamówienia w wysokości: 1 177 422,42 zł brutto,
- część 2) zamówienia w wysokości: 986 523,84 zł brutto.
W terminie złożono następujące oferty:
Nr
oferty

Nr części
zamówienia

Nazwa i adres
wykonawcy

Cena oferty
(z wagą
60%)
(w zł
brutto)

Okres
gwarancji i
rękojmi
(z wagą
30%)
(liczba
miesięcy)

I

„IN-KOL” Spółka
z o.o.
ul. Kolejowa 2,
18-500 Kolno
„IN-KOL” Spółka
z o.o.

1 789 000,00

78

Termin
realizacji
zamówienia
(z wagą 10%)
(skrócenie
terminu o ilość
dni
kalendarzowych)
14

869 000,00

78

14

1
II

I

2

II

ul. Kolejowa 2,
18-500 Kolno
MPS TERMOBUD Zakład
UsługowoHandlowy,
Sylwester Prus, ul.
Miła 8, 07-411
Rzekuń
MPS TERMOBUD Zakład
UsługowoHandlowy,
Sylwester Prus, ul.
Miła 8, 07-411
Rzekuń

1 235 800,00

78

7

826 700,00

78

7

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych

(j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)

Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej
informacji,

zobowiązany

jest

do

przekazania

Zamawiającemu

oświadczenia o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 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 – załącznik nr 1C do SIWZ).
Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy Myszyniec
Daniel Walijewski

