Pabianice, dnia 09.04.2019 r.
..................................................
pieczątka Zarządu Powiatu

GK.272.1.2019
.................................................
znak sprawy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na „Kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu
ewidencyjnego 8-Czołczyn gminy Lutomiersk oraz kompleksową modernizację
ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 17-Mianów, 21-Puczniew
i 26-Wola Puczniewska gmina Lutomiersk” przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego w dniu 09.04.2019 r. o godzinie 1215 Komisja Przetargowa dokonała
jawnego otwarcia złożonych ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodnicząca Komisji Przetargowej
poinformowała, że na sfinansowanie zamówienia Zarząd Powiatu zamierza przeznaczyć
kwotę 212.183,61 zł (słownie złotych: dwieście dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote
61/100) w tym:

na cześć nr 1 kwotę 94.033,50 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery tysiące
trzydzieści trzy złote 50/100),

na cześć nr 2 kwotę 118.150,11 zł (słownie złotych: sto osiemnaście tysięcy sto
pięćdziesiąt złotych 11/100).
Następnie Przewodnicząca Komisji Przetargowej poinformowała, że w ramach prowadzonego
postępowania w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynęła jedna (1) oferta, natomiast po terminie nie wpłynęła żadna oferta.
Otwarta została jedna (1) oferta:
I.

OFERTA NR 1

1.

Nazwa firmy
Adres firmy

2.1. Cena oferty z VAT na część 1
2.2. Cena oferty z VAT na część 2
3.
Termin wykonania zamówienia

4.1. Okres gwarancji na część 1

- Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-Wdrożeniowe
InterMap Sp. z o. o.
ul. Wodna 7
98-200 Sieradz
196.800,00 zł
264.450,00 zł
- wykonanie zamówienia w terminie dnia
podpisania umowy o zamówienie publiczne
do dnia 29.11.2019 r.
- udzielenie na część 1 na wykonany przedmiot
zamówienia
60-miesięcznego
okresu
gwarancji
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4.2. Okres gwarancji na część 2

5.

Warunki płatności

- udzielenie na część 2 na wykonany przedmiot
zamówienia
60-miesięcznego
okresu
gwarancji
- warunki
płatności
określone
przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski
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