Warszawa, 30 września 2019 r.
Znak postępowania: PMA-ZP-25 -6-1-2019
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą
„Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego nr 3 w Ośrodku magazynowo – studyjnym w Rybnie”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie prowadzący postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót
budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa i wyposażenie pawilonu
magazynowego nr 3 w Ośrodku magazynowo – studyjnym w Rybnie” na podstawie art. 86 ust.
5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2215 z późn. zm.) informuje:
kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

I.

wynosi: 2 035 087, 14 zł brutto
do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30 września 2019 r., do godz. 12.00

II.

złożono 2 oferty:

Lp

Wykonawca (firma i
adres)

Cena brutto

Kryterium
społeczne

Doświadczenie
Kierownika budowy

1.

Restauro Sp. z o. o.

2 659 322, 63 zł

Kierownik budowy

13 zamówień

Termin
wykonania
zamówienia
2 miesiące

2 295 000, 00
zł

Kierownik budowy

19 zamówień

3 miesiące

ul. Wola Zamkowa 6
87 – 100 Toruń

2.

KONS Sp. z o. o.
ul. Bukowskiego
1/40

Kierownik branży
drogowej

15-066 Białystok

1

Kierownik branży
sanitarnej
Kierownik branży
elektrycznej

III.

warunki płatności zawarte w ofertach są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia
i wzorem umowy.

IV.

zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do siwz – edytowalny formularz do pobrania
na serwerze FTP pod adresem ftp://ftp4.pma.pl.
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