
AT 271-4/16 Myślenice, dnia 20.12.2016r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)
– zwanej dalej  „ustawą pzp”, Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 15.12.2016r., w postępowaniu
przetargowym  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  usługi  pn.:  „Kompleksowa  obsługa  ratownicza  Krytej  Pływalni
„Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w roku 2017 - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”: 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

Cena brutto
(PLN)

Termin wykonania
Gwaranc

ja i
rękojmia

Termin płatności

1 Inwestycje  Kapitałowe  Profit  Piotr  Kuc,
32-082 Bolechowice, ul. Jurajska 277

273 751,74 Zgodnie z SIWZ
Nie

dotyczy
30 dni

2 Multigrupa Sp. z o.o., 50-111 Wrocław,
Rynek 20/21 lok. 15

305 400,79 Zgodnie z SIWZ
Nie

dotyczy
30 dni

3 Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz,
78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38

226 810,67 Zgodnie z SIWZ
Nie

dotyczy
30 dni

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 169 000,00 PLN brutto.

Zamawiający  przypomina,  iż  zgodnie  z  art.  24  ust.  1  ustawy  pzp,  Wykonawca,  w terminie  3 dni  od dnia  zamieszenia  na stronie
internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp1. 

1Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, iż istniejące między nimi powiązanie nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


