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Wasilków, 22.09.2017 r.

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Dokumentacja techniczna budowy krytej pływalni w Wasilkowie
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz.
1579) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.
Dokumentacja techniczna budowy krytej pływalni w Wasilkowie
udzielam poniżej następujących informacji:
I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia
(wraz z podatkiem VAT): 120 000,00 zł,
II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:
1) Wykonawca: Metropolis Sp. z o.o. Sp. k.,
adres siedziby: 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12,
cena (wraz z podatkiem VAT): 152 520,00 zł,
termin wykonania zamówienia: do 15.11.2017 r.,
długość gwarancji: 4 lata,
warunki płatności: wynikające z SIWZ;
2) Wykonawca: Ptaszyński Architektura Roman Ptaszyński,
adres siedziby: 15-437 Białystok, ul. dr Ireny Białówny 9/6,
cena (wraz z podatkiem VAT): 119 925,00 zł,
termin wykonania zamówienia: do 15.12.2017 r.,
długość gwarancji: 4 lata,
warunki płatności: wynikające z SIWZ.

Załączniki
15infPoOtw.pdf (PDF, 263,38 KB)

Metryka strony
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Wasilkowie
Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Stanisław Barchanowicz
Opublikował: Stanisław Barchanowicz
Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-09-2017
Data udostępnienia w BIP: 22-09-2017 14:41
Data modyfikacji informacji: 22-09-2017 14:41

Lista stron
Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Przebudowa
oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej
w ramach Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w
Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu
publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża
oświetlenia ulicznego
2018-01-22 09:30:38

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką
Supraśl w Wasilkowie
2018-01-19 10:21:44

Czytaj więcej
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie
2018-01-18 14:50:14

Czytaj więcej
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na
odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach Przebudowy i rozbudowy drogi
gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach
zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i
rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża oświetlenia ulicznego
(2)
2018-01-10 14:42:21

Czytaj więcej
Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa nawierzchni w ciągu
ulicy Białostockiej, na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków
2018-01-10 12:10:28

Czytaj więcej
Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Przebudowa
pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - sala wielofunkcyjna z funkcją
sali spotkań
2017-12-29 15:17:07

Czytaj więcej
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn.
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza
do ul. Zajęczej w ramach Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul.
Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości
infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:
Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim
Obszarze Funkcjonalnym” branża oświetlenia ulicznego
2017-12-29 15:02:57

Czytaj więcej
Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń budynku
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - sala wielofunkcyjna z funkcją sali spotkań
2017-12-29 14:28:42

Czytaj więcej

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w
ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach Przebudowy i
rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej
w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie
Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i
rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża oświetlenia ulicznego
2017-12-28 11:01:38

Czytaj więcej
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