Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Słupsk, dnia 11 grudnia 2017 r.

RZP.271.25.2017
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻONYCH OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
realizowanym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i
wybuduj” pn.:”Przeprojektowanie i budowa schroniska dla zwierząt zlokalizowanego przy ulicy
Sportowej w Słupsku na dz. nr 7/7, 7/8, 7/9, 40, 6/2, 7/3 obręb 2.”
Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przekazuje informację z otwarcia ofert.
Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć

kwotę:

6.016.317,00 zł
Do terminu składania ofert, tj. do godz. 9:00 dnia 11.12. 2017 r. wpłynęły 2 oferty.
Oferta nr 1:
PROINVEST PARTNER SP. Z O.O , 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8
Cena – 5.998 322,16 zł;
Okres gwarancji na wszystkie elementy konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe boksów dla
zwierząt (m.in. ściany, kraty, posadzki, pokrycia dachowe i izolacje), stolarkę okienną i drzwiową
oraz urządzenia technologiczne (m.in. kocioł gazowy, centrale wentylacyjne – 60 m-cy;
Okres gwarancji na pozostały przedmiot zamówienia (m.in. roboty budowlane, urządzenia,
materiały) – 60 m-cy;
Oferta nr 2:
ARKOM SP. Z O.O, 76-200 Słupsk, ul. Zaborowskiej 29
Cena – 7.855 740,11 zł;
Okres gwarancji na wszystkie elementy konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe boksów dla
zwierząt (m.in. ściany, kraty, posadzki, pokrycia dachowe i izolacje), stolarkę okienną i drzwiową
oraz urządzenia technologiczne (m.in. kocioł gazowy, centrale wentylacyjne – 60 m-cy;
Okres gwarancji na pozostały przedmiot zamówienia (m.in. roboty budowlane, urządzenia,
materiały) – 60 m-cy;
Jednocześnie zamawiający informuje, że wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, winien 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.
W załączeniu wzór przedmiotowego oświadczenia do wykorzystania przez wykonawców.
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