
ZAMAWIAJ^CY: Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku Slupsk, dnia 2019.05.07
76-200 Slupsk, ul. Dominikanska 5-9
faks:5984265 18
e-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl

Wszyscy Wykonawcy
Nr post^powania: MPS-IX.261.1.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamowienia: ,,Wykonanie instalacji systemu automatycznego wykrywania sygnalizacji pozaru, systemu sygnalizacji wlamania i napadu
oraz systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie Oddzialu Muzeum Wsi Slowinskiej w Klukach na potrzeby Muzeum Pomorza Srodkowego w
Slupsku - etap II instalacja systemu sygnalizacji alarmu pozaru SAP w obiektach nr 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/11/20 oraz instalacje systemu
sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN w obiekcie nr 20".

Zamawiaj^cy, Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku , dzialaj^c na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z pozn. zm.), informuje:

1) otwarcie ofert w przedmiotowym post^powaniu odbylo si$ dnia: 07.05.2019 r. o godz. 11:30;

2) kwota, jaka Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia wynosi: 227.343,47 zl netto, 279.632,47 zl brutto;

3) do wyznaczonego terminu skladania ofert, ofert? zlozyli nast^puj^cy Wykonawcy:

Lp.

1.

-

Firma lad res Wykonawcy

Konsalnet Security sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 55, 01-
267 Warszawa
Konsalnet Ochrona sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 55,01-
267 Warszawa

-
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285.010,59 zl brutto

--

Termm wykonania

Zgodnie z SIWZ

--

Okres gwarancji

60 miesi^ce

-

Wafunki
platnosci

Zgodnie z SIWZ-

-

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotycz^cych kwoty, j
zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiaj^cemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze

prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia. Wzor
samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi
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