ROS.271.4.2018„Budowa ogólno dostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej połączonej z edukacją w zakresie świadomości ekologicznej, historycznej i kulturowej regionu"

Data 14-06-2018 roku
PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT ROS.271.4.2018
W dniu 14-06-2018 roku o godz. 1110 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający
Gmina Świątki, reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:
1. Przewodniczący – Zbigniew Wojtera,
2. Członek – Sylwia Horba,
3. Członek – Iwona Orzechowska
dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym ROS.271.4.2018„Budowa ogólno dostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej połączonej z edukacją w zakresie świadomości ekologicznej, historycznej i kulturowej regionu"
Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 11-008 Światki 87, sala narad
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył w budżecie gminy na
realizację zamówienia, która wynosi 279 908,00,-zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiem zł 00 /100)zł netto za całość zamówienia
W wyznaczonym terminie do 14-06-2018 roku do godz. 1100
wpłynęło:
0 ofert na I część zamówienia
1 oferta, na II część zamówienia.
0 ofert na III część zamówienia
Zbiorcze zestawienie ofert załączono poniżej.
Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.
W jawnej części posiedzenia nie uczestniczył żaden przedstawiciel Wykonawców:
Zestawienie po otwarciu ofert zgodnie z Art.86 ust 5 USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( t.j. Dz. U z 2017 poz. 1579 ), zamawiający podaje niezwłocznie do
wiadomości wykonawcom, że: otwarto oferty następujących Oferentów.
Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*
Część I. Scena mobilna wraz z instruktażem
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Brak oferenta
Brak oferenta

Cena oferty
brutto/netto

Gwarancja

Termin dostawy
i montażu

Brutto zł
netto zł

m-cy

Brak oferty

Brutto zł
netto zł

m-cy

Brak oferty

Część II. Plac zabaw /siłownia napowietrzna z dostawą i montażem

1.

DAR-POL
Dariusz Cieślak
ul.Pasymska 27/18
12-100 Szczytno

Brutto 184 000,00 zł
60 m-cy

15.08.2018 r

netto 149 593,50 zł
Brutto zł
netto zł

m-cy

Brak oferty

Część III. Monitoring wraz z dostawą, montażem i konfiguracją urządzeń

Brak oferenta

Brutto zł
netto zł

m-cy

Brak oferty

Brak oferenta

Brutto zł
netto zł

m-cy

Brak oferty

Jednocześnie informuję że zgodnie z rozdziałem VI ust. 4 SIWZ zamawiający prosi wykonawców uczestniczących w przetargu o
przesłanie drogą e-mail na adres przetargi@swiatki.pl skanu oraz dostarczenie oryginału pocztą wypełnionego i podpisanego
załącznika nr 5 do SIWZ który umieszczony został w SIWZ na stronie internetowej http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3536
Załącznik nr 5 należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert.

Zamawiający informuje że w związku z brakiem ofert na Część I i Część II I. Postępowanie na te części zamówienia zostaną unieważnione zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP
Zatwierdzam
Wójt Gminy Świątki
Sławomir Kowalczyk(-)

