
ZAMAWIAJACY: Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku
76-200 S-tupsk, ul . Dominikaiiska 5-9
faks:5984265 18
e-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl

Stupsk, dnia 2020.10.08

Wszyscy Wykonawcy
Nr postepowania: MPS-X.261.6.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamowienia: ,,,,Roboty remontowe pokrycia dachowego z trzciny na budynkach mieszkalnych oraz inwentarskich wchodz^cych w sklad Muzeum Wsi

Slowinskiej w Klukach gm. Smoldzino Oddzialu Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku- IT przetarg"

Zamawiajacy, Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku, dzialaj^c na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych (tj. Dz. U

z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.), informuje:

1) otwarcie ofert w przedmiotowym postepowaniu odbyto sie dnia: 08.10.2020 r. o godz. 11:30;

2) kwota, jak^ Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfmansowanie zamowienia wynosi:

Czescil : 102 836,66 zl,

Czescill: 192 359,25 zl,

Czescilll: 148 700,86 zl

3) do wyznaczonego terminu skladania ofert, oferte zlozyli nastepuj^cy Wykonawcy:

Lp.

1.

Firma i adres Wykonawcy

Slowinex Sp. z o.o. ul.Partyzantow 18,
76-213 GardnaWielka

Cena

Icz^sc: 102442,57
Hcze.sc: 192319,28
Illczesc: 148201,06

Termin wykonania

ZgodniezSlWZ

Okres gwarancji

1 cze^c : 60 m-cy
11 czesc : 60 m-cy
III cz^sc : 60 m-cy

Warunki
platnosci

Zgodnie zSIWZ

Zgodnie z art. 24 ust. 1 1 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczacych kwoty, jak^ zamierza przeznaczyc
na sfmansowanie zamowienia, firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow
platnosci zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiajaeemu 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 przedstawic dowody, ze powiazania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do
zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. Wzor oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o
ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi zal^cznik nr 7.
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