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Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 póz. 1986 ze
zm.) w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu elementów zewnętrznych budynku hotelowego Nr B w Centrum
Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu obejmujący wszystkie schody zewnętrzne, balkony, tarasy, wymianę balustrad i
zamontowanie pochwytów oraz stolarkę drzwiową, ogłoszonego w dniu 18-10-2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
pozycją nr 612032-N-2019, Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS wJedlcu informuje, że:
l. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 380 000,00 zł.
2. W postępowaniu na remont elementów zewnętrznych budynku obejmujący wszystkie schody zewnętrzne, balkony, tarasy,

wymianę balustrad i zamontowanie pochwytów oraz stolarkę drzwiową wpłynęły następujące oferty:
l) ANTCZAK FIRMA SPRZĄTAJĄCA Sp. z o. o. 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 98. Cena oferty 376429,20 zł, termin

wykonania - do 16 grudnia 2019 r. Okres gwarancji 60 miesięcy. Warunki płatności - 30 dni od daty otrzymania
faktury.

2) TECH-FEN Grzegorz Osiewała 63-460 Nowe Skalmierzyce, Gostyczyna 4. Cena oferty 409 590,00 zł, termin wykonania
- do 16 grudnia 2019 r. Okres gwarancji 60 miesięcy. Warunki płatności - 30 dni od daty otrzymania faktury.

Uwaga. Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu zgodnie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, zobowiązany jest
w terminie 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji, do złożenia
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie art. 24 ust. l pkt 23
ustawy Pzp - znajdujący się w załączniku do SIWZ.
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