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MWKDIZ.271.18.2020

Kielce,  dnia  6  listopada  2020  r.

lNFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania na zadanie pn.
Wykonanie remontu (wymiany) pokrycia dachu ze słomy w obiektach muzealnych: Chałupa

ze Złotnik i Chałupa z okołu

Muzeum   Wsi   Kieleckiej   jako   Zamawiający,   dziatając   na   podstawie   art.   86   ust.   5   ustawy

z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tj.   Dz.   U.  z  2019  r.,  poz.1843  z  późn.  zm.)

informuje,  iż:

1.   Kwota  jaką  Zamawiający  zamierza   przeznaczyć   na  sfinansowanie   przedmiotowego   zamówienia
wynosi  175 565,55 zl brutto.

2.   W wyznaczonym  przez Zamawiającego terminie wptynęła  1 oferta.

3.   Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu wraz z informacjami, zawiera  poniższa tabela:

Nr
Nazwa oraz adres wykonawcy Cena brutto (zł)

Termin wykonania Ok,es
zamówienia gwa rancji jakości

Oferty i warunki oraz rękojml

płatności za wady

1 2 3 4 5

1.

Przemysław Woźniak

153  688,50 zł
Zgodnie

60 miesięcyUstugi  Ogólno -Budowlane

Leśna  39A,  Brzeźn.ica z zapisami SIWZ
21-104 Niedźwiada

4.   Otwarcie ofert odbyło się w dniu 6 listopada 2020 r. o godz. 9:15 w siedzibie Muzeum Wsi Kieleckiej
w  Kielcach  przy ul. Jana  Pawła  116,  25-025  Kielce  -Dworek  Laszczyków.

5.   Wykonawca  w terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  intemetowej  informacji,  o  której
mowa   w   art.   86   ust.   5    ustawy   z   dnia    29   stycznia   2004   r.    Prawo   zamówień    publicznych

(j.t.   Dz.   U.   z   2019   r.,   poz.   1843   późn.   zm.),   przekażą   Zamawiającemu   BEZ   DODATl(OWEGO
WEZWANIA,    oświadczenie    o    przynależności    albo    braku    przynależności    do   tej.    samej   grupy

kapitałowej (wzór wg załącznika nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 przedmiotowej
ustawy. W przypadku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca  może złożyć wraz
z  oświadczeniem  dokumenty  bądź  informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą
nie  prowadzą do zakłócenia  konkurencji w  postępowaniu.


