MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU ul. Staroś cińska 1, 82-200 Malbork
www.zamek.malbork.pl

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert
złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż gablot pulpitowych i witryn
wystawienniczych, demontowalnych dla Muzeum Zamkowego w Malborku - Znak sprawy
ZP.2611.7.2019.bm
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.107.000,00 zł
brutto.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godziny 09:00 do siedziby Zamawiającego
wpłynęły trzy oferty.
Poniżej zbiorcze zestawienie informacji odczytanych podczas sesji otwarcia ofert.
Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

1.

PPH MEGA Sp. z o.o.
lokalizacja i adres korespondencyjny:
ul Stargardzka 3B, 54-156 Wrocław
adres siedziby:
Sokołowice 103 e, 56-400 Oleśnica
e-mail: biuro@pphmega.pl

2.

IINTERPLASTIC Roger Żółtowski
Tuchom ul. Gdyńska 45
80-209 Chwaszczyno
e-mail: info@interplastic.pl

3.

DEVITRUM Sp. z o.o.
ul. A. Grottgera 16 lok. 1
60-758 Poznań
e-mail: biuro@devitrum.pl

Cena
brutto

Termin
wykonania

Okres
gwarancji

Warunki
płatności

968.672,97 zł

od dnia podpisania
umowy, do dnia 26
sierpnia 2019 r.

24 miesiące

zgodnie z
treścią wzoru
umowy.

686.319,09 zł

od dnia podpisania
umowy, do dnia 26
sierpnia 2019 r.

24 miesiące

zgodnie z
treścią wzoru
umowy.

897.900,00 zł

od dnia podpisania
umowy, do dnia 26
sierpnia 2019 r.

24 miesiące

zgodnie z
treścią wzoru
umowy.

UWAGA ! :
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w niniejszym postępowaniu. W załączeniu Wzór oświadczenia.
Pobierz: Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (doc.)
Informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.04.2019r.

