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Golina, 28.11.2019r,

lNFoRMACJA
Na podstawie art, 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamowień publicznych

(Dz. U. z2018 r., poz.'1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zamawiający informuje, ze 28.11,2019r., o
godz. 10:15, odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: ,,Przetargu nieograniczonego do zadania pn.:
"Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina - nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej
restauracji Smakosz",

Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia kwotę: 1 650 000,00 zł brutto
(słownie, jeden milion sześcset pięcdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

Wykonawcy , ktorzy złożyli oferty w terminie:

Termin wykonania zamowjenia 15.11 .202Or.

Warunki płatnosci zgodnie ze Specyfrkacją lstotnych Warunkow Zamowienia, zwaną da|e1 S|WZ oraz
załacznikami do slwz

!

Zgodnte z ari.24 ust 11 ustawy Pzp, Wykonavlca w terminie 3 dnl od zamieszczenia
na stronie internetowe1 ninrejsze1 informacli przekazule Zamawialącemu oswładczenie
o przynaleznosci lub braku przynalezności do tej same1 grupy kapitałowe1 o ktorej mowa
w art. 24 Llst 1 pkt 23 ustawy Pzp. \Nraz ze złozeniem oświadczenia, Wykonawca moze przedstawic
dowody, że powiązania z innym
o udzielenie zamowienia.
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Nr
ofeńy

Nazwa i adres
Wykonawcy

Kryteria oceny ofeń

Cena
(zł brutto)

Okres gwarancji
i rękojmi
(l m-cy)

1
AlbLllldlng Sp, z o,c, Os, Zeromskrego 2,1

62-613 Oslek Mały
1 B35 B4B 92 60

2
Zakład Budownictwa Ogo|nego MAR-BUD Marciniak s,c
ul, Popiełuszkt 2, 62-510 Konin

2 0B9 B50 97 60

3
RAM-BUD Rafał Oltweckl, Nowy Krzymow 33,
62-513 Krzymow 2 061 111,00 60

4
PROJPAL Marta Robakowska, ul, Smołowa 198.
BB-230 Piotrkow Kulawski 2 471 533,BB 60

5
Usługt Ogolno-Budowlane Damian Pieszak, Lisiec Mały 62
62-571 Stare fu]iasto

1 776 796,B4 60
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