Toruń, dnia 07.12.2018 r.
ZPO:ZP/11/2018

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
tel./fax: (056) 657-42-90
adres strony internetowej: www.zpotorun.pl
e-mail: zpo@zpotorun.pl

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że w postępowaniu:
ZPO:ZP/11/2018 – przetarg nieograniczony na wykonanie rozbudowy (nadbudowy)
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz
z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego.
oferty złożyli Wykonawcy wg wykazu stanowiącego Zał. Nr 1 do niniejszej informacji.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi:
4.817.670,80 zł brutto.
Jednocześnie działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych, przypominamy o obowiązku Wykonawcy w zakresie przekazania Zamawiającemu
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert,
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych – wzór oświadczenia w SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dyrektor
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Toruniu
z up. mgr Mirosława Krygiel

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
Zał. Nr 1 do informacji z otwarcia ofert - zbiorcze zestawienie ofert.
dotyczy postępowania - ZPO:ZP/11/2018 – przetarg nieograniczony na wykonanie rozbudowy (nadbudowy) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego.
Numer
oferty

1

2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki (termin)
płatności

Firma Budowlana Fijałkowski i S-KA sp. z o.o.
ul. Okólna 7a, 87-100 Toruń

5.437.966,17 zł brutto

270 dni

72 miesiące

kryterium nie ma
zastosowania
w postępowaniu

MBI sp. z o.o.
ul. Wojskowa 11, 87-800 Włocławek

7.959.000,00 zł brutto

250 dni

72 miesiące

kryterium nie ma
zastosowania
w postępowaniu

Data: 07.12.2018r.
Sporządził/a: Krzysztof Rajkiewicz

