Katowice, dnia 08.08.2018 r.
MŚ-ZP-DKB-333-9/18

Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie
remontu dachów Warsztatu mechanicznego i Kuźni zlokalizowanych na terenie północnym siedziby
Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Nr referencyjny sprawy: MŚ-ZP-DKB-333-9/18
Zamawiający, Muzeum Śląskie w Katowicach, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuje że:
1. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego ww. zamówienia, następującą kwotę brutto:
169 823,03 zł;
2. w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert, to jest do dnia 08.08.2018 r. do
godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty, które otrzymały numery zgodnie z kolejnością ich wpływu:

Nr
oferty

1.

2.

Firma (nazwa)
oraz adres Wykonawcy

Usługi DekarskoBlacharskie i Budowlane
Galas Piotr
ul. Beskidzka 5/01
41-608 Świętochłowice

CHRONUS Sp. z o.o.
ul. Warszawska 36/1 p.
40-010 Katowice

Cena oferty
(brutto, PLN)

Termin
realizacji
zamówienia

Okres gwarancji

Warunki
płatności

87 746,97 zł

W terminie
do 60 dni od
terminu
podpisania
umowy

24 miesięcy,
licząc od dnia
następującego po
dniu podpisania
przez strony
protokołu końcowego
odbioru

Zgodnie
ze wzorem
umowy

182 046,15 zł

W terminie
do 60 dni od
terminu
podpisania
umowy

24 miesięcy,
licząc od dnia
następującego po
dniu podpisania
przez strony
protokołu końcowego
odbioru

Zgodnie
ze wzorem
umowy

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 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, co Wykonawcy,
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Oświadczanie należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Sporządziła:
Przewodnicząca komisji przetargowej – Danuta Kamińska-Bania
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