URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA
05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, id. Wursww”sku 32
id. 22 75648 10, 22 75612 50, jóx 22 7564885

Konstancin-Jeziorna, dnia 17.03.2017 r.
Nr pisma ZP.271 .09.04.2017

I)otyezy:
Przetargu nieograniczonego pn.: „Pkąęgnacja i urządzaizic źercizóiy zje/cizi
Jeziornie w 2017 roki,” (nr sprany ZP. 271.09.2017).

iy

Konstanci,,ic

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
ień pub(icznych
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamów
owaniu przetargowym
(ij. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, iż w niniejszym postęp
oferty:
do dnia 17.03.2017 r. do Eodz. 10.00 zostały złożone następujące
l9rma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Nr
oferty

TERESA
Swierzbińska TESTA
ul. Wańkowicza
4, ł I 6
02-798 Warszawa

Termin Wykonania

Cena oferty

Przedmiot ;mnówicnia
wykonam w terminie od
dnia podpisania umowy
do 22-12-2017 r.

264.552,10 zł brutto

„

Kryterium:
doświadczanie w
nadzorowaniu i
kierowaniu
pracami
ogrodniczymi
kierownika prac
ogrodniczych

Warunki
płatności

3 12 miesiący

21 dni

I

+hRMA
OGRODNICZA

2

Produkcyjno1-landiowo-usiugowa
Marzena
Szkiarzewska
Stara Iwjczna, ul.
Słoneczna 95
05-500 Piaseczno

248.600,00 zł brutto

Przedmiot zamówienia
wykonam w terminie od
dnia podpisania umowy
do 22-12-2017 r.

475 miesieey

21 dni

Ponadto Zamawiający informuje:
1. w/w informacje zamieszczone są na stronie internetowej tj. http://bip.konstancinjeziorna.pl/
2. kwota jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego
zamówienia wynosi: 350,00 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiajacy informuje, iż Wykonawcy którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji w/w przekazują Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności łub braku przynależności do tej samej urupy kapitalowej, o
której mowa iy art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
powinien przestawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody.
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w poslepowaniu O
udzielenie zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ.
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