GMINA CELESTYNÓW
Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl
Celestynów, dnia 06 maja 2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sprawowanie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Glina – w formule zaprojektuj
i wybuduj” RIZPiFZ.271.21.2020
Gmina Celestynów, działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje że w terminie do dnia
05 maja 2020 r. do godz. 11:00 do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

Nazwa i adres Wykonawcy

Biuro Projektowe DELTA
ul. Wereszczakówny 72-74
21-400 Łuków
Pracownia projektowa
mgr inż. Józef Sarosiek
Nowe Iganie, ul. Sosnowa 10
08-103 Siedlce
WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka
HANISAN Janina Nowakowska
ul. Urszuli 37
02-419 Warszawa

Całkowita cena
brutto

Częstotliwość kontroli
dokonywanych w
miesiącu na terenie
budowy w trakcie
realizacji umowy przez
Kierownika Zespołu
Inspektorów Nadzoru

22.619,70 zł

12 razy

24.354,00 zł

12 razy

131.699,79 zł

12 razy

105.780,00 zł

12 razy

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia 25.000,00 zł
brutto.
Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności określone są we wzorze
umowy i są takie same dla wszystkich Wykonawców.
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Informuję, że Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na s tronie 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
/-/ Witold Kwiatkowski
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