Łańcut, 14.03.2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień
publicznych Dz. U. z 2017 poz. 1579 z poźn. zm. Muzeum-Zamek w Łańcucie
przekazuje niezwłocznie informację z otwarcia ofert na zadanie:

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Fortyfikacji w ramach
projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji
Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz
wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku
oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie OR- KA II, III, IV,
VII”
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 4 860 000,00 brutto na realizacje
zamówienia
2. Firmy oraz adresy firm które złożyły oferty w tabeli poniżej:

Zestawienie ofert:
l.p

Cena brutto
WYKONAWCA

1

2

Przedsiębiorstwo RemontowoBudowlane "AGAD" Sp. z o.o.
Ul. Chrzanowskiego 23 B
87-100 Toruń
Konsorcjum:
1. Firma Remontowo-Budowlana
"Piotrowski" Paweł Piotrowski
Piwoda 150
37-522 Wiązownica
2. Budownictwo Igor Nowak
Ul. Michałówka 98
37-550 Radymno

Okres gwarancji
miesiące

6 980 795,64

60

4 997 158,78

84

UWAGA
Zamieszczenie przez
Zamawiającego powyższych
informacji nakłada na Wykonawców obowiązek wypełnienia postanowień art. 24
ust. 11
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art.
51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 p.z.p. (informacji o wynikach oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania
tych warunków), albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p. (informacji o kwocie, jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cenach, terminach wykonania
zamówienia, okresach gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach),
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 p.z.p. zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższy przepis wskazuje, wprost, że
wykonawcy mają obowiązek na złożenie takiego oświadczenia w terminie 3 dni od
dnia przekazania informacji.
Powyższe oświadczenie należy złożyć w oryginale

