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Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielęnie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Poprawa efektywności energetycznej budynku Wojewodzkiego OśrodkaTerapi i

Uzależnieh od

Alkoholu i

Wspołuza\eżnienta, połozonego

w Tarnobrzegu, przy ul. Wiejskiej I7- zamowienie realizowane w systemie zaprojektuj
i wybuduj

z

dnia 29 stycznła
2004r. Prawo zamowień publicznych, przekazuje informacją z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
pr zetar gu nieorganicznego pn.
Zamawtający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy

:

Poprawa efektywności energetycznej budynku Wojewódzkiego Ośrodka

Terapii Uza|eżnień od Alkoholu i

Współuzależnienia, położonego

w

Tarnobrzeguo przy ul. Wiejskiej 17- zamówienie realizowane
zaprojektuj i wybuduj, Znakz 5/ZP|20I9

w

systemie

W przedmiotowym postępowaniu do dnia 30.12.ż019r. do godz. 10:00 zł.ożono 2 oferty
na następujących warunkach
:

Lp

Nazwa i adres
Wykonawcy
Przedsiębiorstwo
BudowlanoProdukcyjnoHandlowe

ELDo-BUD

2.

Krzyszlof Wątroba
ul. M. Skłodowskie
39-400 Tarnobrzeg
FUH ELBUDPOL
Wiesław Małek ul.
Kwiatkowskiego l
37-450 Stalowa Wola

Cena
oferty
(brutto)

Doświadczenie
kierownika
budowy

ż23255,I8

269500,00

Okres
gwarancji

60

4

79

Warunki
płatności

Zgodnie z

SIWZ

Zgodnie z

SIWZ
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Kwota j aką ZamawiĄ ący zamier za przeznaczy ć na sfinansowanie zamówienia to
202 959,,25 zł brutto
Zgodnie z art 24 ust.ll ustawy Pzp, Wykonawcy, którzy w przedmiotowym
postępowaniu złożylioferty, zobawiązani są, w terminie do 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, do przekazania
Zamawtalącemu oświadczenia o przynależnościlub braku przynależnoścido tej samej
grupy kapitałowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. (Załącznik nr 4 do SIWZ)
Oświadczenie nalezy złożyc,przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uza|eżnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Stalowej Woli
ul. Dąbrowskiego 7
34-464 Stalowa Wola

W przypadku złożeniaoświadczenia wraz z ofertą, nie jest wymagane

ponowne

składanie oświadczenia.

ll/ojewódzkiegn ()środ i.a Teraoii
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