URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
te!. 22 484 23 00, fw 22 484 23 09

Konstancin-Jeziorna, dnia 14.02.2019 r.
ZP.271.01.04.2019
Informacja dla Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym pn.:
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki
konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem

w energię

elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem niezbędnych robót
budowlanych. Wykonawca dobierze ładowarkę z zabudowanym gniazdem pantografowego złącza
ładowania pod względem technicznym, dostarczy, zamontuje, uruchomi i odda ją do eksploatacji
na terenie wskazanym przez Zamawiającego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 1

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający podaje niniejszym
dokumentem do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, informację
z otarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Nr
oferty

1

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy
Ekoenergetyka- Polska Sp. z
o.o.
66-002 Zielona Góra
ul. Nowy Kisielin
A. Wysockiego 8

Cena oferty

602.433,57,00

zł

—

Okres skrócenia terminu
wykonania przedmiotu
umowy

Warunki
płatności

skrócenie
terminu
wykonania
przedmiotu
umowy o 15 dni

21 dni

Kwota jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia
wynosi: 349.000,00 zł brutto,
Jednocześnie przypominam o obowiązku przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z

imlymi

Wykonawcami

nie

prowadzą

do

zakłócenia

konkurencji

w

postępowaniu

o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do S1WZ. Dokument należy
złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska
nr 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Biuro Obsługi Klienta

—

parter.
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