POWIAT MALBORSKI
ól ds. Zamówień Publiczn
82-200 Malbork, Plac Słowiański 17
www.powiat.malbork.pl
e-mail: m.sikorska@powiat.malbork.pl

tel. 55 646 04 00
55 646 04 27

Malbork, dnia 09.06.2020 r.
ZZP.272.10.2020.MS

Wszyscy Zainteresowani

(strona internetowa Zamawiającego)

Dotyczy:

postępowania o
udzielenie
zamówienia publicznego.
Numer
sprawy:
ZZP.272.10.2020.MS. Nazwa postępowania: „Remont klatek schodowych oraz
korytarzy części sportowej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

w Malborku wraz z remontem dachu" .

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFEKT

1.

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) przekazuje Państwu infomację
z sesji otwarcia ofert, która odbyła się dnia 05.06.2020 r. o godz.12.15.

Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 05.06.2020 r. do godz. 12.00

w formie pisemnej tradycyjnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera bądź
osobiście wpłynęły tizy oferbr, w tym dla poszczególnych Części:
Oferta nr 1 -dotyczy Część nr 1,

Oferta nr 2 - dotyczy Część nr 2,
Oferta nr 3 -dotyczy Część nr 1 i 2.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
260.000,00 zl brutto, z podziałem na poszczególne Części:
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Zestawienie ofert wraz z informacjami odczytanymi na otwarciu:

`S,

-CEęść nr l -

Remont klalki schodowej nr 1 oraz dachu części szkolnej
Zespołu Szkół Ponadgimmo[zjalnych nr 4 w Malborku

Kwota jaką Zamawiaj ący zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania wynosi:
200.000,00 zl brutlo

Numer
!: Oferty

J.

Nazwa Wykonawcy

RZEMIOSŁO BUDOWLAr`m
Arkadiusz Rawiński

Wortość całkowita

Termln reauzacji

brutto

ZLimówienia

do s tygodnioddniaprzekazariaplacubudowy
299.817,09 zł

Gościszewo 1 1 C

82 -400 SZTUM

do s tygodni

HONEST0 Sp. z o.o.
3.

197.947,47 zł

ul. Ogólna 49a

82 -300 ELBLAG

od dnia przekazania
placu budowy
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- Część m 2 Rei'iiiorti klalki schodowej ni 2 wrciz z koryto[rzjem

na parterbe oraz pierwszym piętrĘe b udynku sportowego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
Kwota jaką Zamawiający zamierza przezncw3zyć na realizację w/w zadania wynosi..
60.000,00 zl brufto
lJ,ilmer '

Nazwa Wykonawcy

`

WhmośIUcał#owtiiiu

`

brutżo

Oferty

3JM MCHAŁ BRYŁKA
2.

riemtin reat#zacf t

72.014,75 zł

ul. Dębowa 1/2

82 -500 KWIDZYN

zL\mówienia

do 6 tygodni
od dnia przekazania
placu budowy

do 6 tygodni

HONESTO Sp. z o.o.
3.

73.075,48 zł

ul. Ogólna 49a

82 -300 ELBLAG

2.

od dnia przekazania
placu budowy

Zgodnie z art. 24 ust.11 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.

poz.1843 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

intemetowej Zamawiającego infomacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5

ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaz»je Zamawiriąf3emu..
a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej

grupy kapitalowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP
(wzór -załącznik nr 3 do SIWZ / załącznik nr 1 do niniejszego pisma).,

b) dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
nle prowadzą do zakłóceria konkurencji w postępowaniu
(w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałciwej) .

Załaczniki:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej .

Dokument
podpisany przez
Mariola Sikorska
Data: 2020.06.09
09:51:23 CEST
Wykonano w 1 egz.:

Egz nr 1 - ad acta
Wykonał: Mariola Sikorska, dnia 05.06.2020 r, (tel 55 646 04 27)

Strorm 3

Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Ubiegając się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„Remont klatek schodowych oraz korytarzy cz;ęści sportowej budynku

Zespołu Szkół Ponadgimnatialnych nr 4 w Malborku
wraz z remontem dachu"
w imieniu i na rzecz reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:

Oświadczam, że:

1.

| nie należę do żadnej grupy kapitałowej *

2.

| nie należę do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu*

3. | należę do grupy kapitalowej z Wykonawcamig którzy złożyli oferty w postępowaniu*
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam
odpowiedzia]ności karnej z art. 233 § 1 K.K.

własnoręcznym

podpisem,

świadom

dnia............................

(miejscciwość)

(podpis osoby lub osób uprcwnionych
do reprezentacji Wykoncrwcy)

Pouczenie: oświadczenie Wykonawca składa w terminie 33Ą!ąi od dnia przekazania ti. dnia zamieszczenia na stronie

internetciwej mttps:/hip.powial.malbork.pl/zami}wienia pod nr ZZP.272.10.2020.MS) inf ;ormacji, o kiórej mowa w art. 86
ust. 5 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

*Niepotrzebne skreślić -jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiatiący uzna, iż Wykoncrwca nie należy do grupy kapitałowej.

///

