Siemiatycze, dn. 11.07.2018 r.

Znak sprawy: RG.271.8.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych
na terenie Gminy Siemiatycze realizowanego na podstawie projektów nr WNDRPPD.08.06.00-20-0055/17 oraz WND-RPPD.05.01.00-20-0224/17
Gmina Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, działając na
podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuje, iż zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia na realizację zamówienia kwotę w wysokości 2.896.560,00 zł
brutto, w tym 966.600,00 zł brutto w zakresie I części zamówienia dotyczącej dostawy
wraz z montażem 87 zestawów kolektorów słonecznych służących do przygotowania ciepłej
wody użytkowej w 87 budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Siemiatycze
oraz 1.929.960,00 zł brutto w zakresie II części zamówienia dotyczącej dostawy wraz z
montażem 174 zestawów kolektorów słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody
użytkowej w 174 budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Siemiatycze.
W terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły 3 oferty.
Dane z otwarcia ofert:

Lp.

Nazwa i adres
wykonawcy

Cena oferty
zł brutto

Termin
wykonania
zamówienia

1.

RZOŃCA
Sp. z o.o.
ul. Żabia 2a
18-400 Łomża

I cz. zam.:
959.040,00
II cz. zam.:
1.931.040,00

do
14.12.2018

2.

SUNGRANT
Sp. z o.o.
ul. Ciesielska 2/23
15-542 Białystok

I cz. zam.:
1.118.361,60
II cz. zam.:
2.231.733,60

do
14.12.2018

3.

Sanito Sp. z o.o.
ul. Puławska 476
02-884 Warszawa

I cz. zam.:
965.450,88
II cz. zam.:
1.926.424,08

do
14.12.2018

Okres gwarancji
a) kolektory – 10 lat
b) zasobniki c.w.u. – 10 lat
c) wykonane prace
instalacyjne – 10 lat
d) pozostałe elementy – 5 lat
a) kolektory – 5 lat
b) zasobniki c.w.u. – 5 lat
c) wykonane prace
instalacyjne – 5 lat
d) pozostałe elementy – 5 lat
a) kolektory – 10 lat
b) zasobniki c.w.u. – 10 lat
c) wykonane prace
instalacyjne – 10 lat
d) pozostałe elementy – 5 lat

Warunki
płatności

zgodnie z
SIWZ

zgodnie z
SIWZ

zgodnie z
SIWZ

Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
przez Zamawiającego na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych
[wg załącznika nr 4 do SIWZ]. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
Wójt
Edward Krasowski

