URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA
05-520 KONSTANCJN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska

77

tel. 22 48423 00, fax22 484 23 09

Konstancja-Jeziorna, dnia 11.04.2019 r.
ZP.271. 12.02.20 19

Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym pn.:
„Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2019 roku”,
(nr postępowania: ZP.2 71.12.2019).
Na podstawie art. 86 ust.
publicznych (Dz.U.
dokumentem

do

5

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

z 2018 roku, poz.

publicznej

wiadomości

1986 z późn. zm.) Zamawiający podaje niniejszym
za

pośrednictwem

strony

internetowej,

informację

z otarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Nr
oferty

REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 18
02-981 Warszawa
Firma
Ogrodnicza
Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
Marzena Szklarzewska
Stara Iwiczna
ul. Słoneczna 95
05-500 Piaseczno
Teresa Świerzbińska TESTA
ul. Wańkowicza 4/116
02-798 Warszawa

1

2

3

Doświadczenie kierownika
prac ogrodniczych
nadzorowaniu przy
urządzaniu i utrzymywaniu
terenów zieleni

Termin wykonania
przedmiotu
zamówienia

Warunki
płatności

986.098,90 zł

130 miesięcy

do 30.11.2019 r.

do 21 dni

224.522,90 zł

511 miesięcy

do 30.1 1.2019 r.

do 21 dni

do 30.1 1.2019 r.

do 21 dni

509.453,00 zł

336 miesięcy

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Kwota jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia
wynosi: 300.000,00 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. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z

innymi

Wykonawcami

nie

prowadzą

zakłócenia

do

konkurencji

w

postępowaniu

o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Dokument należy
złożyć w siedzibie Zamawiającego
nr

Hi:r

77,

tj.
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Gminy Konstancja-Jeziorna, ul. Piaseczyńska

05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta
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