Nowy Sącz, dn. 08.11.2018 r.

Znak sprawy:GSZT/ZP/3/Lodowisko/MOSiR/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Dostawa oraz montaż urządzeń chłodniczych do mrożenia
tafii/płyty sztuczneoo lodowiskaa o wymiarach 800m2 wraz z modułem odzyskau ciepła,
wykaonanie instalacji chłodniczej wraz z przyłączem do istniejąceoo źródła odbioru
chłodu, systemu monitorinou pracy urządzeń chłodniczych dla Pływalni Miejskaieoo
Ośrodkaa Sportu i Rekareacji w Nowym Sączu
Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu, na podstawie art. 86 ust. 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.) przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert odbyło się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu, Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz, Gabinet Dyrektora, w dniu 07.11.2018 r. o godz. 11:15.
2. Kwota przeznaczona na sfnansowanie zamówienia: 301 847,00 zł bruto.
3. Dokonano otwarcia 2 złożonych ofert:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena oferty

Termin
wykonania
zamówieni
a

Okres
gwarancji
i rękojmi

Warunki płatności

60 mies.

Termin płatności faktur
VAT wynosi 14 dni od
dnia doręczenia
Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej
faktury VAT.

36 mies.

Termin płatności faktur
VAT wynosi 14 dni od
dnia doręczenia
Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej
faktury VAT.

312 110,27 zł brutto
1

P.P.H. „COOL” Daria
Kalinowska, ul. Walerego
Sławka 3,
30 – 653 Kraków

(312 111,27 zł brutto
minus 1,00 zł brutto
odkupienie urządzeń
używanych)

Do 18
lutego
2019 r.

317 990,00 zł brutto
2

F.H.U. Urządzenia
Chłodnicze, Marek
Czamara, 34-600
Limanowa, ul. Ceglarska 27

(337990,00 zł brutto
minus 20 000,00 zł
brutto odkupienie
urządzeń używanych)

Do 28
lutego
2019r.

UWAGA!
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji , o której mowa w art. 86 ust. 3
ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udziele nie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznika nr 5 do specyfkacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR
(-) Paweł Badura
……………………………………..

(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

