Katowice, dnia 17.06.2019 r.
MŚ-ZP-WW-333-6/19

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie zabezpieczenia tymczasowego dachu Wieży ciśnień
zlokalizowanej na terenie północnym siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”, numer referencyjny:
MŚ-ZP-WW-333-6/19.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
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 2018 r., poz. 1986 ze zm.),
dalej ustawy Pzp, informuje że:
1. na sfinansowanie ww. zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości: 53 620,80 PLN,
2. w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 17 czerwca 2019 roku do godz. 12:00
wpłynęły następujące oferty:

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Cena oferty
(brutto, PLN)

Termin
wykonania
zamówienia

Okres
gwarancji

Warunki
płatności

1.

AP PROJEKT Andrzej Zygmunt
Brzóza Królewska 500
37-307 Brzóza Królewska

76 000,00

Do 90 dni od
dnia zawarcia
umowy

36 miesięcy

Zgodnie
ze wzorem
umowy

2.

PWI PIECH WOJCIECH
ul. Śląska 5a
42610 Miasteczko Śląskie

123 000,00

Do 90 dni od
dnia zawarcia
umowy

36 miesięcy

Zgodnie
ze wzorem
umowy

3.

ADRAMET Adrian Wyżgoł
ul. Hutnicza 17
42610 Miasteczko Śląskie

110 700,00

Do 90 dni od
dnia zawarcia
umowy

36 miesięcy

Zgodnie
ze wzorem
umowy

4.

ORSZULIK ŁUKASZ
ul. Brzozowa 9
43246 Zbytków

86 100,00

Do 90 dni od
dnia zawarcia
umowy

36 miesięcy

Zgodnie
ze wzorem
umowy

Nr
oferty

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, co Wykonawcy
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, 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.
Wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VII ust. 5 SIWZ składa
każdy z Wykonawców.

Sporządził: Wojciech Walczak
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