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I|{FORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot. postępowania o zamówi€ni€ PubIicme prowadzon)łn w trybie przetar8u nieogranicżonego na wykonani€
zadania pn. Roboty modernżacyjne budynków Gorczań§kiego Parku Nerodowego: zAdanie częściowe
nr l: moderrizacja gareżu przy dyrekcji GPN. zadani€ częściowe nr 2| modernizacja budynku
prz€pompowni

Zamawiający , corczĄński Park Narodowy z §iedzibą w Porębie wielkiej na podstawię art. 8ó ust, 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicmych (tj, Dz, U. 20t7 l. poz. 15'79 z późn. zm.) dalej ustawa
pzp. informuie, źe:

1, do upł!,\łu terminu składania ofeń, ł. do dnia 23,07.20l8 r. do godz. ]4.00 wpłynęła
1 oferta na zadanie częściowe nr 2,

2, przed otwarciem ofeń Zamawiający poinformował jaką kwotę zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienią tj. 46 753,95 brutto zł.

3, dokonano otwarcia ofeń:
Lp

zadani€ częściowe
nr:

Nazwa i adre§
łykonawcy

Kryteńum nr 1 :

cena brutto

KĄ,teńum nr 2:

udziel€nie okr§u
gwlrancji

2: moderniz*cje
budyrku

przepompowni

ŻAKŁAD STOLARSKI
Tadeusz wsół

34_735 Niedżwiedź,
Konina 327

46 617,00 zl
5 lat

(60 rnc)

4. termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodne z siwz,
5. żgódnie zatt.24 ust 1 1 ustawy pzp wykoDiwc& w t€rminie 3 dni od dnia z3mie§zcz€nia na stroni€

inlernetowej przedmiotow€j informacji, przekazuje Zamawiając€mu oświadcz€nie o
przynależności lub braku przynależności do t€j samej grupy kapitałow€j, o lćórej mołya w ust,
1 pkt 23 Ustawy pzp - wzór oświadczenia stanowi załącmik nr l do niniejszego pisma. wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, żepowiąaniaz innym łykonawcą
nie pmwadą do zakłócenia konkurencjiw postępowaniu o udzielenie zamówi€nia.
UWAGA| oświadcz€nie nal€ł przekAżać w formie piśemnej do siedziby zamawiając€go:
Gorcz5ński Park Namdowy, Poręba wielka 590,34-735 Ni€dźwi€dź
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