
FPZ.271.18.2016

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT
   

  przetargu nieograniczonego z dnia 16.08.2016r. pn. :„  Budowę kanalizacji sanitarnej w

Laskowcu i Teodorowie - VI, VII, VIII i IX etap.”

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 497 000,00 zł

brutto.

2. Do godziny 10 00 wpłynęło sześć ofert złożonych przez niżej wymienionych wykonawców:

1) KONSORCJUM FIRM:

a) Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A.- LIDER, ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk

b) ELMO S.A.- PARTNER, ul. Akacjowa 1, Żelków Kolonia, 08-110 Siedlce, 

dalej zwana Ofertą Nr 1.

• cena: 1 349 660,55 zł brutto,

• okres gwarancji: 72 miesiące,

• w terminie: VI etap do dnia 16.10.2017r., VII etap do dnia 16.10.2017r., dla etapu VIII: ul.

Wesoła, Szkolna, Energetyczna i Sosnowa do dnia 31.08.2017r. , ul. Grzybowa do dnia

29.09.2017r., ul. Słoneczna do 16.10.2017r. i etap IX do dnia 16.10.2017r.

• warunki  płatności:  zapłata  za  wykonane  roboty  nastąpi  po  protokolarnych  odbiorach

etapów robót i ich części, fakturami częściowymi i końcowymi w terminie 30 dni od dnia

otrzymania  faktury  przez  Zamawiającego.  Ponadto  Zamawiający  z  każdej  faktury

częściowej/końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10% ceny ofertowej brutto do czasu

uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2) „Wodociągi Wiejskie: Sp. z o. o., ul. Akademicka 18, 18-402 Łomża, dalej zwana Ofertą Nr 2.

• cena: 1 152 264,91 zł brutto,

• okres gwarancji: 60 miesięcy,

• w terminie: VI etap do dnia 16.10.2017r., VII etap do dnia 16.10.2017r., dla etapu VIII: ul.

Wesoła, Szkolna, Energetyczna i Sosnowa do dnia 31.08.2017r. , ul. Grzybowa do dnia

29.09.2017r., ul. Słoneczna do 16.10.2017r. i etap IX do dnia 16.10.2017r.

• warunki  płatności:  zapłata  za  wykonane  roboty  nastąpi  po  protokolarnych  odbiorach

etapów robót i ich części, fakturami częściowymi i końcowymi w terminie 30 dni od dnia

otrzymania  faktury  przez  Zamawiającego.  Ponadto  Zamawiający  z  każdej  faktury

częściowej/końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10% ceny ofertowej brutto do czasu

uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

3)  Przedsiębiorstwo  Inżynierii  Sanitarnej  „ENERGAS”  s.c.,  Paweł  i  Andrzej  Ochenkowscy,  ul.

Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka, dalej zwana Ofertą Nr 3.

• cena: 1 205 400,00 zł brutto,

• okres gwarancji: 72 miesiące,
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• w terminie: VI etap do dnia 16.10.2017r., VII etap do dnia 16.10.2017r., dla etapu VIII: ul.

Wesoła, Szkolna, Energetyczna i Sosnowa do dnia 31.08.2017r. , ul. Grzybowa do dnia

29.09.2017r., ul. Słoneczna do 16.10.2017r. I etap IX do dnia 16.10.2017r.

• warunki  płatności:  zapłata  za  wykonane  roboty  nastąpi  po  protokolarnych  odbiorach

etapów robót i ich części, fakturami częściowymi i końcowymi w terminie 30 dni od dnia

otrzymania  faktury  przez  Zamawiającego.  Ponadto  Zamawiający  z  każdej  faktury

częściowej/końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10% ceny ofertowej brutto do czasu

uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

4) BRUKTIM Sylwester Barański, ul. Żniwna 15A, 07-410 Ostrołęka, dalej zwana Ofertą Nr 4.

• cena: 1 413 885,00 zł brutto,

• okres gwarancji: 72 miesiące,

• w terminie: VI etap do dnia 16.10.2017r., VII etap do dnia 16.10.2017r., dla etapu VIII: ul.

Wesoła, Szkolna, Energetyczna i Sosnowa do dnia 31.08.2017r. , ul. Grzybowa do dnia

29.09.2017r., ul. Słoneczna do 16.10.2017r. I etap IX do dnia 16.10.2017r.

• warunki  płatności:  zapłata  za  wykonane  roboty  nastąpi  po  protokolarnych  odbiorach

etapów robót i ich części, fakturami częściowymi i końcowymi w terminie 30 dni od dnia

otrzymania  faktury  przez  Zamawiającego.  Ponadto  Zamawiający  z  każdej  faktury

częściowej/końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10% ceny ofertowej brutto do czasu

uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

5) SANPROD Sp. z. o. o., ul. Zawadzkiego „Zośki” 8, 07-410 Ostrołęka, dalej zwana Ofertą Nr 5.

• cena: 1 415 853,00 zł brutto,

• okres gwarancji: 72 miesiące,

• w terminie: VI etap do dnia 16.10.2017r., VII etap do dnia 16.10.2017r., dla etapu VIII: ul.

Wesoła, Szkolna, Energetyczna i Sosnowa do dnia 31.08.2017r. , ul. Grzybowa do dnia

29.09.2017r., ul. Słoneczna do 16.10.2017r. I etap IX do dnia 16.10.2017r.

• warunki  płatności:  zapłata  za  wykonane  roboty  nastąpi  po  protokolarnych  odbiorach

etapów robót i ich części, fakturami częściowymi i końcowymi w terminie 30 dni od dnia

otrzymania  faktury  przez  Zamawiającego.  Ponadto  Zamawiający  z  każdej  faktury

częściowej/końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10% ceny ofertowej brutto do czasu

uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

6) MULTI-KOM Andrzej Nakielski, ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka, dalej zwana Ofertą Nr 6.

• cena: 996 560,44 zł brutto,

• okres gwarancji: 72 miesiące,

• w terminie: VI etap do dnia 16.10.2017r., VII etap do dnia 16.10.2017r., dla etapu VIII: ul.

Wesoła, Szkolna, Energetyczna i Sosnowa do dnia 31.08.2017r. , ul. Grzybowa do dnia
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29.09.2017r., ul. Słoneczna do 16.10.2017r. I etap IX do dnia 16.10.2017r.

• warunki płatności: zapłata za wykonane roboty nastąpi po protokolarnych odbiorach etapów

robót i ich części, fakturami częściowymi i końcowymi w terminie 30 dni od dnia otrzymania

faktury przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający z każdej faktury częściowej/końcowej

zatrzyma  kwotę  w  wysokości  10%  ceny  ofertowej  brutto  do  czasu  uzyskania  przez

Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

                                                                         Wójt

Stanisław Godzina 
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