Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

BBA-2/262-14/2018

Warszawa, 27 kwietnia 2018 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty
budowlane realizowane na podstawie projektu „Konserwacja i rewaloryzacja
elewacji

budynku

Urzędu

Ochrony

Konkurencji

i

Konsumentów

przy

pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.”
Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2018 r.
o godz. 11:30 dokonano czynności otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu,
w trakcie którego odczytano informacje dotyczące:
 kwoty jaką

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

w wysokości 3 357 316,28 zł brutto,
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cenę oferty a także
termin realizacji zamówienia, doświadczenie kierownika budowy oraz okres gwarancji.

Dyrektor Generalny Urzędu
Maciej Jabłoński

Załączniki:
- Załącznik Nr 1 (zestawienie złożonych ofert)
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Załącznik Nr 1

oznaczenie sprawy BBA-2/262-14/2018

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Termin realizacji
zamówienia

Do realizacji zamówienia
będzie skierowana co najmniej
1 osoba posiadająca
doświadczenie w postaci
pełnienia kierownika budowy
na:

Okres gwarancji
(miesiące)

Numer
oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Cena wykonania
całości roboty
budowlanej
(brutto) w zł

1

ANPOL
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
Andrzej Polański
ul. Sapiechy 5/5
37-630 Oleszyce

3 489 361,50 zł

6 miesięcy od dnia
wprowadzenia na budowę

2 tożsamych z przedmiotem
zamówienia robotach
budowlanych

60 miesięcy

2

Revita Art. Sp. z o.o.
ul. Dewajtis 5/7
01-815 Warszawa

3 319 837,32 zł

7 miesięcy od dnia
wprowadzenia na budowę

2 tożsamych z przedmiotem
zamówienia robotach
budowlanych

60 miesięcy

……………………………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

…………………………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
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