GMINA CELESTYNÓW
Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dnia 11 marca 2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynków
użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków
komunalnych”

Gmina Celestynów, działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje że w terminie do dnia
08 marca 2019 r. do godz. 11:00 do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:
Część I postępowania termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Regut

Nr oferty

88

89

Nazwa i adres Wykonawcy
LA BELLE MAISON Michał
Kunatkowski
ul. Wiślana 26c 05-480 Karczew
SGHW BUDOWLNICTWO Waldemar
Stelmach
ul. Idalińska 53
26-600 Radom

Porównawcza cena
brutto za całość
realizacji
zamówienia

Termin gwarancji i
rękojmi

544.229,90 zł

60 miesięcy

1.045.500,00 zł

brak

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia 300.000,00 zł
brutto.
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Część II postępowania termomodernizacja części budynku (łącznik) Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie

Nr oferty

88

89

Nazwa i adres Wykonawcy
LA BELLE MAISON Michał
Kunatkowski
ul. Wiślana 26c 05-480 Karczew
SGHW BUDOWLNICTWO Waldemar
Stelmach
ul. Idalińska 53
26-600 Radom

Porównawcza cena
brutto za całość
realizacji
zamówienia

Termin gwarancji i
rękojmi

1.016.279,94 zł

60 miesięcy

1.277.970,00 zł

60 miesięcy

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia 400.000,00 zł
brutto.
Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności określone są we wzorze umowy i są
takie same dla wszystkich Wykonawców.
Informuję, że Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji muszą 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, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie
internetowej Zamawiającego.

Wójt Gminy
/-/
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