SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do wyposażenia pokoi rezydencyjnych, związanych
realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum ArtystycznoEdukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
Znak: DPDU-271.7.3.2020

Kraków, dnia 3 listopada 2020r.
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), którego przedmiotem jest
wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do wyposażenia
pokoi rezydencyjnych, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i
modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum ArtystycznoEdukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Szanowni Państwo,
Zamawiający, wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej w skrócie: Pzp), informuje że zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie całości zamówienia kwotę brutto 289 150,86 zł.
Ponadto Zamawiający zawiadamia, iż w wyznaczonym terminie złożono następujące
oferty:
1.
Oferta nr 1 Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, e-mail:
dzp@tronus.pl , cena brutto: 288 441,80 zł; gwarancja na całość zamówienia 60 miesięcy;
rękojmia na całość zamówienia 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia i warunki
płatności zgodnie z wymaganiami SIWZ,
2.
Oferta nr 2 Office Plus Kraków Sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa,
e-mail: krakow@officeplus.pl , cena brutto: 258 779,70 zł; gwarancja na całość
zamówienia 60 miesięcy; rękojmia na całość zamówienia 60 miesięcy, termin wykonania
zamówienia i warunki płatności zgodnie z wymaganiami SIWZ,
3.
Oferta nr 3 w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859
Katowice, e-mail: design.kaczmarczyk@gmail.com , cena brutto: 286 328,01 zł;
gwarancja na całość zamówienia 60 miesięcy; rękojmia na całość zamówienia 60 miesięcy,
termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z wymaganiami SIWZ,
Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni, od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Powyższe oświadczenie, zgodnie z treścią SIWZ należy złożyć w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na
adres: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/ w zakreślonym powyżej terminie.
Z poważaniem,
Otrzymują:
1. Strona internetowa;
2. a/a.

Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech Michał
Kochan
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