nr referencyjny ZP.271.5.2018

Aleksandrów Łódzki, dn. 12.02.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5 548 000 EURO
na „Wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Niemena, Chabrowej i Sadowej w Kolonii Brużycy
na terenie gminy Aleksandrów Łódzki”
Działając w oparciu o przepisy art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że:
1) zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości: 550.000,00 zł;
2) w przedmiotowym postępowaniu do dnia 12.02.2018 r. do godz. 11:00 wpłynęły 4 oferty, których zbiorcze zestawienia przedstawia poniższa tabela:
Gwarancja i rękojmia
– ranga 40%

Termin realizacji
zamówienia

332.358,30 zł

60 miesięcy

do dnia 20 maja 2018
roku

PRD MARKBUD Sp. z o.o.,
ul. Targowa 7, 99-200 Poddębice

500.077,55 zł

60 miesięcy

do dnia 20 maja 2018
roku

Larkbud Sp. z o.o., ul. Piotrkowska
173 lok. 500, 90-447 Łódź

409.325,55 zł

60 miesięcy

do dnia 20 maja 2018
roku

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

1

WŁODAN Andrzej Włodarczyk
Spółka Jawna, Porszewice 31,
95-200 Pabianice

2

3

Cena brutto oferty –
ranga 60%
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Warunki płatności
30 dni, od dnia doręczenia
faktury Zamawiającemu
po bezusterkowym
odbiorze robót
30 dni, od dnia doręczenia
faktury Zamawiającemu
po bezusterkowym
odbiorze robót
30 dni, od dnia doręczenia
faktury Zamawiającemu
po bezusterkowym
odbiorze robót

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

4

Firma Transportowo-Handlowa
„WOTEX” Wojciech Wacławski,
Micin 13, 99-314 Krzyżanów

Cena brutto oferty –
ranga 60%

Gwarancja i rękojmia
– ranga 40%

Termin realizacji
zamówienia

Warunki płatności

60 miesięcy

do dnia 20 maja 2018
roku

30 dni, od dnia doręczenia
faktury Zamawiającemu
po bezusterkowym
odbiorze robót

333.330,00 zł

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
niniejszej informacji, przekazuje 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 postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający
Z up. BURMISTRZA
/-/
Leszek Filipiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
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