Rzeszów, 26.01.2021 r.

RZ.ROZ.2810.132.2.2020.ŁG

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania pn.: Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego przy ulicy Kwiatkowskiego nr 2
w Rzeszowie poprzez poprawę termoizolacyjności ścian zewnętrznych, modernizację instalacji wewnętrznych
i poprawę funkcjonalności pomieszczeń” w systemie zaprojektuj i wykonaj.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poniższe informacje
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, tj.:
1.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 300 000,00 zł brutto.

2.

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminami wykonania
zamówienia, okresem gwarancji, warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr
oferty

1.

2.

Nazwa (firma)
Wykonawcy

i

adres

BIMAT Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Wspólna 2
35-205 Rzeszów

ALPALINE Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 22
35-021 Rzeszów

Wynagrodzenie
z podatkiem VAT

590 400,00 zł

338 686,65 zł

Terminy
wykonania
zamówienia

Okres
gwarancji

Zgodnie
z SIWZ/IDW

60 miesięcy
licząc od
daty odbioru
końcowego
przedmiotu
zamówienia

Zgodnie
z SIWZ/IDW

60 miesięcy
licząc od
daty odbioru
końcowego
przedmiotu
zamówienia

Warunki
płatności

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie z pkt IX.4.b) SIWZ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p. przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego zał. nr 6 do oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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