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Postępowanie o udzidenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art 39 ustawy z

' dnra 29 śtgzńraś200%. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z pózn. zm. ) na realizacje zadania pn. Opracowanie
„: dokurggg :: _'pró'je ktowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów wraz z pełnieniem nadzoru

'Ili- .autorslsgo'ź (postępowanie nr 1D. 271 7..2019)
Jaktorów, dnia: 28.08.2019 r.

Zamawiający:
Gmina Jaktorów,
ul. Warszawska 33,
96—313 Jaktorów

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci
wodociągowej w Gminie Jaktorów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" (numer referencyjny
ID.271.7.2019; dalej jako „Postępowanie").

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1986 z póżn. zm.), Zamawiający informuje co następuje:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.08.2019 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina

Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów.
2. Do momentu upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert.
3. Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj,

300.000,00 zł brutto,w tym :

1) w roku 2019 -160.000,00 zł
2) w roku 2020 -140.000,00 zł

4. Następnie otworzone zostały złożone oferty i odczytano informacje na temat nazwy i siedzibyWykonawcy,

ceny brutto oferty (w zł), a także pozostałe informacje związane z kryteriami wyboru oferty, zgodnie
z poniższymzestawieniem:

Nazwa i adres Kwota Okres
Nr oferty oferenta brutto rękojmi

w miesiącach

Ecokube Sp. z o. o. '

1. ul. Wólczańska128/134 293.196,00 zł 60

90-527 Łódź

Zakład Techniki Sanitarnej „ INSTECH"

2.
Paweł ĘOb'OWSK' 274.290,00 zł sc

ul. Zrelna 2
09 - 472 Słupno

3.
AL-PROJEKTAdam Lachowski „3059,50 zł 60

ul. Grunwaldzka 22, 05-152 Kazuń Nowy

Biuro Techniczno-Handlowe Ciepłownictwa
4, Wodociągów i Kanalizacji „CEWOK” Sp. z o.o. 482.725,80 zł 60

ul. Jagiellońska 88, 00-992Warszawa

Biuro Projektowe Damian Guzewski
5. ul. Mickiewicza 18 378.950,00 zł 60

96-316 Międzyborów

PrzedsiębiorstwoUrbanistyczno— Budowlane
6. „TECHBUD" mgr inż. Jan Malinowski 387.072,00 zł 60

ul. Wąska 32/2, 07-200Wyszków

Zamawiający informuje, że warunki płatności oraz termin wykonania zamówienia zostaly określone w projekcie
umowy— Załącznik nr 6 do SIWZ


