Stoczek Łukowski 25.07.2018
IRL. 271.3.10.2018

Informacja
z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia
„Modernizacja dróg gminnych w mieście Stoczek Łukowski”
Zadanie nr 1 –ul. Stodolna Nr 102566L działka nr ew. 1836/1 i 1867
Zadanie nr 2 – ul. Szkolna Nr102565L działka nr ew. 1844
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Ogłoszenie nr 585832-N-2018 z dnia 2018-07-10

W dniu 25 lipca 2018r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie
Miasta Stoczek Łukowski Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski,
Komisja przetargowa powołana w składzie:
1. Zdzisław Frąc - przewodniczący komisji przetargowej
2. Danuta Pulik - z-ca przewodniczącego komisji przetargowej
3. Hanna Domańska – Celej - członek komisji przetargowej
dokonała otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
Bezpośrednio przed otwarciem oferty Zamawiający podał kwotę, jaka zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie nr 1 –ul. Stodolna Nr 102566L działka nr ew. 1836/1 i 1867
w wysokości 153 000,00 zł brutto.
Zadanie nr 2 – ul. Szkolna Nr102565L działka nr ew. 1844- w wysokości
138 400,00 zł brutto
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że
w wymaganym terminie t.j. do 25 lipca 2018 r. do godziny 1000 :
Zadanie nr 1 –ul. Stodolna Nr 102566L działka nr ew. 1836/1 i 1867
Oferta oznaczona nr 1 została złożona przez:
MERKRAS Michał Krasuski, Nowe Okniny 38, 08-112 Wiśniew
- cena oferty: 179 193,19 zł netto/ 220 407,62zł brutto
- termin wykonania: zgodnie z SIWZ
- okres gwarancji: 36 miesięcy
- termin płatności: zgodnie z SIWZ .

Zadanie nr 2 – ul. Szkolna Nr102565L działka nr ew. 1844
Oferta oznaczona nr 1 została złożona przez:
MERKRAS Michał Krasuski, Nowe Okniny 38, 08-112 Wiśniew
- cena oferty: 198 378,88 zł netto/ 244 006,02 zł brutto
- termin wykonania: zgodnie z SIWZ
- okres gwarancji: 36 miesięcy
- termin płatności: zgodnie z SIWZ
Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) członkowie komisji przetargowej
złożyli oświadczenia, że nie podlegają wyłączeniu z postepowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 17 ust. 1.
Zatwierdzam:
Ireneusz Bogdan Szczepanik
Burmistrz Miasta

