Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
i przeprowadzenia robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja
Zalewu Nowohuckiego – budowa tężni solankowej”, dla ZZM w Krakowie.

Znak sprawy: 16/2017

Kraków, dnia 15 maja 2017 r.
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy
w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenia
robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją
zadania pn.: „Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego – budowa tężni solankowej”, dla
ZZM w Krakowie.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Szanowni Państwo,
Zamawiający, wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej w skrócie: Pzp), informuje że zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 1.187.946,00 PLN
Ponadto Zamawiający zawiadamia, iż w wyznaczonym terminie złożono
następujące oferty:
1. „RUDEKS” Anna Łazarz, ul. S. Okrzei 2/1, 71-272 Szczecin
Cena brutto: 1.187.934,00 zł, okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy, termin
wykonania zamówienia do 26 tygodni, liczonych od dnia zawarcia umowy, warunki
płatności zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni, od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Z poważaniem
Otrzymują:
1. Strona internetowa;
2. a/a.
__________________________________________________________________________________________
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Adres biura i korespondencyjny: Ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków;
tel. 12 – 34 – 18 – 516, fax. 12 – 34 – 18 – 487;
e-mail: przetargi@zzm.krakow.pl www.zzm.krakow.pl http://zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html
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