PROKURATURA REGIONALNA
W ŁODZI
ul. Piotrkowska 151
90-950 ŁÓDŹ

Łódź , dnia 0) kwietnia 2019 r.

RP VI WBA 261.1.2019
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługę weryfikacji (koreferat) projektu
budowlanego i wykonawczego dla zadania projektowego: „Opracowanie kompleksowej,
wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na roboty budowlane oraz z uslu2a pełnienia nadzoru autorskie2o w ramach
zadania pn. „Przebudowa budynku oraz 2araży przy ul. Lipowej 81 w Łodzi na
potrzeby dwóch wydziałów Prokuratury Re2ionalnej w Łodzi"
Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu

Podstawa prawna art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
25 marca 2019 r., nr ogłoszenia 529145-N-2019.
Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający — Prokuratura Regionalna
w Łodzi przeznaczyła kwotę ogółem 50 000 zł .
Gwarancja - 36 miesięcy.
Warunki płatności - przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
z wymaganymi załącznikami i protokołami.
Pozostałe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
warunków płatności (art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) określone zostały przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 4 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00
wpłynęły 2 oferty, zestawienie których przedstawia poniższa tabela.
Lp.

1

Nazwa Wykonawcy

Wartość
oferty brutto

DEMIURG Projekt S.A.
ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań
39 696,00 zł
DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa
ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań

2

GPP Grupa Projektowa Sp. z o.o.
Al. Z. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków

43 050,00 zł

2

Zamawiający zwraca uwagę na obowiązek Wykonawcy przekazania Zamawiającemu,
w terminie 3 dni od dnia umieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji,
oświadczenia o przynależności lub braku przynależnoś ci do tej samej grupy kapitałowej
(załącznik nr 3 do SIWZ), jak Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym
postępowaniu. Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert należy złożyć w formie
pisemnej. Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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