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Informajca za otwarcia ofert postępowania o nr sprawy MR-AG-3121-5/20. Dot. zam. pn.: Wykonanie prac remontowo –
konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne
(etap IV)
MR – AG – 3121 – 5/20

Stalowa Wola, 20.07.2020

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w budynku dawnego C.K.
Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne (etap IV)
Część pn.:
Remont I piętra, zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na cele wystawiennicze i edukacyjne.

Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło
się w dniu 20.07.2020 r. o godz. 12:15.

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
464 325,25 zł (brutto)
słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć zł 25/100.
1. Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Dane zawarte w ofertach wykonawcy
Nr
oferty

1

Nazwa i adres Wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie

P.P.U. WOMA Marek Woźniak
ul. Chmielna 41
37-464 Stalowa Wola

Cena
brutto

Termin
wykonania
zamówienia

Okres
gwarancji

Warunki
płatności

511 635,99 zł

zgodny
z SIWZ

60 m-cy

zgodnie
z SIWZ

1. Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp - w terminie 3 dni od zamieszczenia ww. informacji na stronie internetowej Zamawiającego.
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