oznaczenie sprawy: BOU-IV.272.31.2019

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-930 Warszawa

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych 16 lipca2019:
Część I zamówienia:
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

Doświadczenie
kierownika budowy

1

DEFERO Sp. z o.o.
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 102/112

937.798,81 zł

120 miesięcy

120 miesięcy

2

Zakład Usług Budowlanych Grzegorz Czarnocki
08-110 Siedlce, Żabokliki, ul. Korczewska 38

845.640,30 zł

72 miesiące

130 miesięcy

Na realizację części I zamówienia zamawiający przeznaczył łączną kwotę 450.000,00 zł brutto.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986, z późn. zm.) Wykonawca, w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 p. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa

Część II zamówienia:
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1

DEFERO Sp. z o.o.
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 102/112

3

SKŁADOKIEN.PL Szymon Mieczkowski
55-093 Borowa, ul. Lipowa 2

4

Multi Energy Service Sp. z o.o.
01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 14 lok. 11

Okres gwarancji

Doświadczenie
kierownika budowy

1.142.142.,85 zł

120 miesięcy

120 miesięcy

1.168.500,00 zł

120 miesięcy

120 miesięcy

753.990,00 zł

120 miesięcy

84 miesiące

Cena brutto

Na realizację części II zamówienia zamawiający przeznaczył łączną kwotę 569.906,82 zł brutto.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986, z późn. zm.) Wykonawca, w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 p. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie
--//-Jarosław Szajner
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