Nazwa zadania: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,
montaż urządzeń przeciwpożarowych
Informacja z otwarcia ofert
Nr SP3 26.03.20

SP3 26.03.20

Rawicz 01.06.2020 r.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz.
1843) Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postepowaniu są zobowiązani w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej poniższej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.
5 ww. ustawy, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (załącznik nr 4 do
SIWZ).
Wraz ze złożenia oświadczenia, wykonawca, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert
z dnia 01 czerwca 2020 roku
Nazwa zadania: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montaż urządzeń przeciwpożarowych
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę w wysokości 195 518,95 zł brutto jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
Wykaz Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wraz z cenami oraz dodatkowym
kryterium przedstawia poniższa tabela.

KRYTERIUM
KRYTERIUM
Nr
oferty

1.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

FORMATIC Sp. z o.o.
ul. Poznańska 86 A
62-080 LUSOWO

Cena
( brutto PLN )

177 122,07

PRZEDŁUŻENIE
OKRESU
GWARANCJI
JAKOŚCI I
RĘKOJMI

24 miesiące

Termin wykonania
– do 14 sierpnia 2020 roku
Warunki
płatności
–
w terminie do 30 dni licząc od
daty doręczenia faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi,
na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze

Akceptuje w treści
złożonej oferty

Postępowanie przy udziale
komisji przetargowej prowadzi:
Bernadeta Adamczak
sp3@rawicz.eu

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu mająca siedzibę w Rawiczu, ul. Wały Jarosława
Dąbrowskiego 1, 63-900 Rawicz, Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań
umownych. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w
szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo
do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod
adresem e-mail: kas5@poczta.onet.pl
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: sp3.rawicz.pl

Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1,
63-900 Rawicz, telefon, faks 65 545-35-53,
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