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Europejski Fundusz Rolny na necz
Rozwoju Obszarów WIejskIch

znak sprawy: GKM.272.8.2018

Budzyń, dnia 24.12.2018r
ZAWIADOMIENIE
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
SPROSTOWANIE-

-

Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia
we wsi Wyszynki”
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 650151-N-2018 z dnia 20.11.2018r
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Gminy
Budzyń http://bip.budzyn.pl informacje wynikające z treści złożonych ofert:
—

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia
wynosi łącznie 900.000,00 zł brutto,
2. Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty dotyczące:
—

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Zakład Ogólnobudowlany
„MARK” Mariusz Kądziołka
Ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin
Zakład Usług Remontowo Budowlanych
Le5zek Janowiak
Radwanki 63A, 64-830 Margonin
Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy.
Sławomir Lisiewicz
Stróżewo 36, 64-800 Chodzież
CMS Sp. Z o.o.
Ul. Kamienna 40a, 64-920 Piła

Cena oferty w
zł brutto

Okres
gwarancji w
m-cach

Termin wykonania
zamówienia/
warunki płatności

1.222.250,00
1.223.850,00

36

zgodnie
z zapisami SIWZ

848.806,59

36

zgodnie
zapisami
SIWZ
z

1.122.498,00

36

zgodnie
zapisami
SIWZ
z

1.168.500,00

60

zgodnie
z zapisami SIWZ

—

2.

—

3.

—

Uwaga:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekaże Zamawiającemu
„Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. W przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowapu o udzielenia zamówienia,
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