
Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Informacja zgodna

z art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Nowy Targ 22.01.2019r.
Nasz znak: ZP.271.41.2019

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie  robót  remontowo-budowlanych
obejmujących  zadanie  inwestycyjne  pn.:  „Przebudowa  części  hotelowej  Miejskiej  Hali
Sportowej GORCE”. 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.) zamawiający informuje iż: 
1) na realizację powyższego zadania zamierza przeznaczyć 1 700 000,00 zł,
2) w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 9 ofert:
1/ Rafał Konieczny PROFES Firma Remontowo – Budowlana ul. Kilińskiego 19A, 34-700 Rabka -
Zdrój
- cena oferty 2 466 927,77 zł,
- okres rękojmi i gwarancji 8 lat,
- termin wykonania i warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2/ Stanisław Potoczak P.H.U. „POTOCZAK” 34-713 Skawa 625
- cena oferty 2 895 179,08 zł,
- okres rękojmi i gwarancji 8 lat,
- termin wykonania i warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3/ Stanisław Grzegorczyk Firma Handlowo – Usługowo - Produkcyjna „Grzegorczyk”
- cena oferty 2 117 246,08 zł,
- okres rękojmi i gwarancji 5 lat,
- termin wykonania i warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
4/ Artur Kołacz Firma Remontowo – Budowlana, ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ 
- cena oferty 1 845 786,34 zł,
- okres rękojmi i gwarancji 8 lat,
- termin wykonania i warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
5/ Maciej Sikora Firma Budowlana Sikora os. Niwa 103a, 34-400 Nowy Targ
- cena oferty 2 324 433,18 zł,
- okres rękojmi i gwarancji 8 lat,
- termin wykonania i warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
6/  Wojciech  Konig  Przedsiębiorstwo  Handlowo  Remontowo  Budowlane  ECCO-SYSTEM
34-745 Spytkowice 195, 
- cena oferty 2 550 000,00 zł,
- okres rękojmi i gwarancji 8 lat,
- termin wykonania i warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
7/ „WI-BA” Baran Wierciak Bochacki s.c. ul. Gałczyńskiego 7, 32-400 Myślenice
- cena oferty 2 103 560,56 zł,
- okres rękojmi i gwarancji 7 lat,
- termin wykonania i warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
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8/ Kazimierz Dyrda Zakład Ogólno – Budowlany os. Gazdy 15, 34-400 Nowy Targ,
- cena oferty 2 471 471,01 zł,
- okres rękojmi i gwarancji 8 lat,
- termin wykonania i warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
9/ Konsorcjum firm:
Grażyna  Duda  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  „Duda”  Łostówka  121,  34-730  Mszana
Dolna - lider
Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  „BESKID”  G.A.  Duda  Sp.  j.  ul.  Kunickiego  5/201,  
30-134 Kraków, Oddział w Mszanie Dolnej ul. Krakowska 27 e, 34-730 Mszana Dolna - partner
konsorcjum 
- cena oferty 2 510 017,69 zł,
- okres rękojmi i gwarancji 6 lat,
- termin wykonania i warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie  prowadzą do zakłócenia  konkurencji  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.
Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik do siwz do tego postępowania.

Otrzymują:
1/ www.nowytarg.pl
2/ a/a
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