PROKURATURA OKRĘGOWA
W ŚWIDNICY
ul. 1 Maja 21
58-100 Świdnica
Świdnica, dnia 30 marca 2017 r.
PO VII WB 261.12.2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Budowa windy osobowej w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21”
Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie przekazuje informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.
Otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 11:00.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia w wysokości: 228.455,28 PLN „netto”, co w oparciu o kurs euro z dnia
29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254) daje równowartość 54.721,14 euro – „brutto”
281.000,00 PLN, co stanowi równowartość 67.307,00 euro.
Do upływu pierwotnego składania ofert tj. do dnia 24 marca 2017 r. w przedmiotowym
postępowaniu wpłynęły 2 oferty, które oznaczono odpowiednio numerami 1 i 2. Jednakże, w związku w
przesunięciem terminu składania ofert Wykonawcy wycofali je. Oferty zostały zwrócone bez otwierania.
Do upływu drugiego terminu składania ofert tj. do dnia 30 marca 2017 r. w przedmiotowym
postępowaniu złożono 2 oferty, które oznaczono kolejnymi numerami 3 i 4:

Nr
oferty

3

4

Firma (nazwa) lub nazwisko
i adres wykonawcy
LIFTPROJEKT
Inżynieria Dźwigowa
Paweł Rafalik
Kalinowo 86
07-300 Ostrów Mazowiecka
Lifts4U
Konrad Mrówka
Ul. Złota 57
42-202 Częstochowa

Cena oferty

Termin
wykonania

226.669,66 zł „netto”
278.803,68 zł „brutto”

6 miesięcy od
daty
podpisania
umowy

214.000,00 zł „netto”
263.220,00 zł „brutto”

6 miesięcy od
daty
podpisania
umowy

Warunki
płatności

Udzielona
gwarancja wraz
z bezpłatną
konserwacją i
przeglądami

30 dni
licząc od daty
dostarczenia
prawidłowo
wystawionej
faktury VAT
30 dni
licząc od daty
dostarczenia
prawidłowo
wystawionej
faktury VAT

Prokurator Okręgowy
w Świdnicy
Wiesław Dworczak
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