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Gmina Miejska
Hrubieszów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot. postępowania pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - technicznej dla nieruchomości położonej przy ulicy 3-go
Maja 15A w ramach realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz
ożywienie społeczno - gospodarcze miasta"

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późniejszymi zmianami) Zamawiający przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.04.2018 r. o godzinie 10.15 w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie przy ul. mjr H. Dobrzańskiego Hubala 1.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 227.000,00 zł
Do dnia 18.04.2018 r. do godziny 10:00 wpłynęły niżej wymienione oferty:

Nr
oferty

Nazwa i adres
wykonawcy

Cena (zł)
brutto
netto

Termin
wykonania
Zamówienia

Ilość dni

Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia:
l. Osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu projektowego - posiadająca wykształcenie
wyższe oraz uprawnienia budowlane do projektowania w spec. architektonicznej bez
ograniczeń, która wykonała w ciągu 3 lat przed upływem składania ofert projekty
budowlano-wykonawczy remontu i/lub przebudowy budynku, o kubaturze powyżej 1000
m3,
2. Osoba z wykształceniem wyższym, posiadająca uprawnienia bud. do projektowania bez
ograniczeń w spec. konstrukcyjno-bud., która wykonała w ciągu 3 lat przed upływem
składania ofert ekspertyzy techniczne budynku o kubaturze powyżej 1000 m3,
3. Osoba z wykształceniem wyższym ,posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodociąg. i kanalizacyjnej bez ograniczeń, która wykonała w ciągu 3 lat przed
upływie składania ofert dokumentacje projektowe obejmującej branżę sanitarną w budynku
o kubaturze powyżej 1000 m3.

Liczba szt.

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Termin
gwarancji

Termin
płatności
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1 LubCom 182.040,00 I etap - 60 1. 5 szt.,
Sp. z o. o. 148.000,00 dni 2.6 szt., 30 dni 60 m-ey
ul. Powojowa 3 3.6 szt.
20-442 Lublin II etap-

180 dni

2 Kosikowski 137.800,00 I etap - 60 1. 5 szt.,
Architektura 112.764,23 dni 2.6 szt., 30 dni 60 m-ey
ul. Ceramiezna34B 3.6 szt.
22-100 Chełm II etap-

150 dni
ZDI Sp. z 0.0. 158.670,00 I etap-60 1. 5 szt.,
ul. Kiepury 6 129.000,00 dni 2.6 szt., 30 dni 60 m-ey

3 22-400 Zamość 3.6 szt.
II etap-
150 dni
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I

2. Sydoruk Anna - ~ ł .
~. i

3. Łornańska Anna - ?~ .

-, (
5. Dalmata Aleksandra - .

\

6. Feliksiak Wojciech - 3.... . .

- Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna


