prawy: DK-01/213/2017
Nazwa zadania: Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Domu Kultury w Rawiczu

Nazwa zadania: Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Domu Kultury w Rawiczu

DK-02/213/2017

Rawicz, dnia 28.07.2017 r.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu są zobowiązani w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
poniższej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 w/w ustawy, do przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (załącznik nr 4 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert
z dnia 28 lipca 2017 roku

„Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Domu Kultury w Rawiczu”
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę,
na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 627.500,00 PLN brutto.

jaką

zamierza

przeznaczyć

Wykaz Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wraz z cenami oraz
dodatkowym kryterium przedstawia poniższa tabela:

Kryterium:
CENA

Kryterium:
OKRES
GWARANCJI
I RĘKOJMI

(brutto, PLN)

(w miesiącach,
w przedziale
od 36 do 60
miesięcy)

1.

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Piotr Jackowski
Dębno Polskie, ul. Rawicka 59
63-900 Rawicz

616 582,80 PLN

60 miesięcy

akceptuje w druku
oferty

2.

REMM Sp. z o.o.
ul. Czereśniowa 2
62-035 Kórnik

779 740,27 PLN

60 miesięcy

akceptuje w druku
oferty

3.

ELEKTROTIM S.A.
ul. Stargardzka 8
54-156 Wrocław

841 642,89 PLN

60 miesięcy

akceptuje w druku
oferty

4.

WIKONT Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 4
63-900 Rawicz

1 054 153,33 zł

60 miesięcy

akceptuje w druku
oferty

Nr
oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Termin wykonania
zamówienia
(do 13.10.2017 roku),
warunki płatności
(do 30 dni od daty
doręczenia faktury)

E.K.
Sprawę prowadzi:
Edyta Krzyżoszczak
tel. 65 546 76 67
e-mail: przetargi@rawicz.eu
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