ZP.212.42.2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Modernizacja trybun głównych na Torze Regatowym Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3etap III
1. Miejsce i termin składania ofert:
1.
2.
3.
4.

Termin składania ofert:
 nie został skrócony
Miejsce składania ofert sekretariat Zamawiającego w Poznaniu (61-554) przy ul. Spychalskiego 34
Termin składania ofert upłynął w dniu 11.07.2018 r. o godz.11:00
 Przedłużono termin składania ofert do dnia nie dotyczy
Powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert (w
przypadkach, o których mowa w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych):

nie dotyczy.

2. Otwarcie ofert
1.

Otwarcie
ofert
nastąpiło
w
dniu
11.07.2018
r.
o
godz.
11:15
w:
siedziba Zamawiającego w Poznaniu (61-554) przy ul. Jana Spychalskiego 34 – salka
konferencyjna.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie:
zamówienia, w wysokości 2 364 602,98 zł brutto ,
w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie: nie dotyczy
3. W postępowaniu:
 wpłynęły oferty

3. Zestawienie ofert
1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli
dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

1) oferta nr 1 – SALUS Przemysław Krysztofiak Os. Orła Białego 43/75, 61-251 Poznań; cena
2 356 850,38 zł brutto, okres gwarancji 48 miesięcy, termin płatności 28 dni,
2) oferta nr 2 – BUDMIX Sp. z o.o., Wąsoskie Holendry 10, cena 3 397 531,36 zł brutto, okres gwarancji
48 miesięcy, termin płatności 28 dni
W tym oferty wariantowe (jeżeli dotyczy):
- nie dotyczy
2. Po terminie składania ofert zostały złożone następujące oferty (podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko
wykonawcy) : nie dotyczy
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