Parafia Rzymskokatolicka pw.
Św. Michała Archanioła w Karłowicach
46-037 Karłowice, ul. Pokojowa 1
KAR.271.1.2020.BK
Popielów, dn. 08.02.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha
Schinkla w gminie Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie
opolskim” – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach
Zamawiający informuję, iż dnia 08 lutego 2021 r. o godz. 12:00 w obiekcie Urzędu Gminy w Popielowie przy ul. Opolskiej 13, odbyło się otwarcie ofert
w przedmiotowym postępowaniu.
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający
zamieszcza informacje podane podczas otwarcie ofert.
Zamawiający informuje, że na sfinansowanie ww. zadania zamierza przeznaczyć kwotę:

274.182,52 zł brutto
Jednocześnie informuję, że do dnia 08.02.2021 r. do godziny 11:00 wpłynęło 5 nienaruszonych ofert. Poniżej przedstawiam zestawienie ofert:
Numer
oferty

1

Nazwa (firma)/imię i nazwisko, siedziba/adres
wykonawcy

Cena brutto
za przedmiot
zamówienia (PLN)

KONSORCJUM FIRM
1. Plan-p Paulina Łyziak-Dyga (Lider konsorcjum)
ul. Wyki 10/21, 31-223 Kraków
354.146.52
2. KONSERWACJA ZABYTKÓW Sabina Szkodlarska
(Partner konsorcjum)
ul. Kamienna 54, 32-080 Zabierzów

Okres
gwarancji
(miesiące)

60

Doświadczenie osób
wyznaczonych do
Termin wykonania
realizacji zamówienia

121 miesięcy
i więcej

do dnia 30 września 2021 r.

Warunki
płatności

21 dni
(zgodnie z
projektem
umowy)

1

Numer
oferty

Nazwa (firma)/imię i nazwisko, siedziba/adres
wykonawcy

Cena brutto
za przedmiot
zamówienia (PLN)

2

Wojciech Szczurek
ul. Macieja Moraczewskiego 14/1, 30-376 Kraków

350.550,00

3

NZB Sp. z o.o.
ul. Makuszyńskiego 2/12, 49-300 Brzeg

4

ALTA Sp. z o.o.
ul. Grota Roweckiego 168, 52-214 Wrocław

5

KONSORCJUM FIRM:
1. ACM DESIGN Anna Cyfka-Mikuła
Krzyżowice 12, 49-332 Olszanka
2. CERTA Dawid Szymaniak
Krzyżowice 3, 49-332 Olszanka

Okres
gwarancji
(miesiące)

Doświadczenie osób
wyznaczonych do
Termin wykonania
realizacji zamówienia

60

121 miesięcy
i więcej

do dnia 30 września 2021 r.

230.010,00

60

121 miesięcy
i więcej

do dnia 30 września 2021 r.

473.033,42

60

121 miesięcy
i więcej

do dnia 30 września 2021 r.

60

121 miesięcy
i więcej

374.594,11

do dnia 30 września 2021 r.

Warunki
płatności

21 dni
(zgodnie z
projektem
umowy)
21dni
(zgodnie z
projektem
umowy)
21 dni
(zgodnie z
projektem
umowy)
21 dni
(zgodnie z
projektem
umowy)

Ksiądz
/-/ Andrzej Plewa
……......................................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Strona internetowa: bip.popielow.pl
UWAGA: Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) każdy
z Wykonawców, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego niniejszej informacji z otwarcia ofert
zobowiązany jest przekazać oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ww.
ustawy (Załącznik nr 5 do SIWZ).
2

