Kętrzyn, dnia 18.12.2019 r.

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.271.24.2019
znak: SO.271.24.2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.24.2019 w trybie przetargu nieograniczonego
„Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w
ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej
Kętrzyn”.

Informacja z otwarcia ofert
W nawiązaniu do prowadzonego przez Gminę Miejską Kętrzyn postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa oraz
montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w
Kętrzynie w ramach

projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc

przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”, znak post. SO.271.24.2019, działając na
podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z
2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający niniejszym przekazuje następujące
informacje:
1. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do 18.12.2019 r. do godz. 12:00

wpłynęły

skutecznie 3 oferty;
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.12.2019 r. o godz.
12:15.
3. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 52.444,88 zł brutto.
4. Poniżej

firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli ofertę w wyznaczonym przez

Zamawiającego terminie składania ofert wraz z informacją o cenie oferty, oraz okresie rękojmi za
wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia zgodnie
z wymaganiami SIWZ.
nr
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres rękojmi za wady i
gwarancji jakości
przedmiotu zamówienia

1.

KNS Przemysław Wielgo
25-619 Kielce, ul. Młoda 53

48.088,97 zł

60 m-cy

Projekt „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

2.

3.

Moje Bambino Sp. z o.o. s.k.
93-428 Łódź, ul. Graniczna 46

Murzyn Marcin ,,MAXMED” Zakład
Usługowo-Handlowy
84-252 Wejherowo, Orle ul.
Pomorska 49

39.837,72 zł

60 m-cy

67.007,03 zł

26 m-cy

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie
3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert,
przekazuje Zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wzór oświadczenia stanowi zał.
nr 6 do SIWZ dostępny na stronie internetowej Zamawiającego. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokumenty należy złożyć w

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy).

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka

Sporządziła: S.Przychodzeń
st.ds. zam. publicznych
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