Ostrołęka, dnia 30.04.2018
KPZ.271.6.2018
Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup wiat
przystankowych (15 szt.) wraz z instalacją zasilającą wiaty przystankowe”. Zadanie:
Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup
niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na
potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w ramach projektu pn.
„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności
miejskiej na terenie Ostrołęki”.
Zamawiający Miasto Ostrołęka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę
412 050,00 zł brutto.
Wpłynęły 2 oferty:
Nr
oferty

1.

Wykonawca

Wartość oferty
brutto
w zł

Termin realizacji

NR EGAL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

527 670,00 zł

Termin

ul. Krucza 16/22,

wykonania

00-526 Warszawa

dostawy do

Termin
płatności

30 dni

Okres
gwarancji

60 miesięcy

wg SIWZ

28.09.2018 r.
2.

A2HM TRADE Sp. z o.o.

968 821,80 zł

Termin

ul. Przemysłowa 1A

wykonania

63-720 Koźmin Wlkp.

dostawy do

30 dni

60 miesięcy

wg SIWZ

31.08.2018 r.

Zgodnie z pkt 13.2. SIWZ wzywa się w/w Wykonawcę w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp do złożenia oświadczenia o przynależności
lub braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
Oświadczenie należy przesłać za pośrednictwem faksu: 297654325 lub poczty elektronicznej:
zp@um.ostroleka.pl oraz pisemnie na adres: Urząd Miasta, pl. gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka
z dopiskiem „Oświadczenie, sprawa KPZ.271.6.2018 „Zakup wiat przystankowych (15 szt.) wraz
z instalacją zasilającą wiaty przystankowe”. Zadanie: Doposażenie Miejskiego Zakładu
Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby publicznego transportu zbiorowego
komunikacji miejskiej w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza
poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”.

Sporządziła Agnieszka Szymańska

