
 

OP.282.48.2018.LS

Bodzentyn, dnia 25 września 2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w imieniu Świętokrzyskiego Parku

Narodowego informuję, że w dniu 25 września 2018 roku o godzinie 10:15 nastąpiło

otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu

nieograniczonego pn. „Prace pielęgnacyjno — ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych

Świętokrzyskiego Parku Narodowego.”

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP ólSóóó-N-2018 ; data zamieszczenia:

2018-09-17

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

> dla Części | —Zabiegi pielęgnacyjne - ochronne z zakresu pozyskania drewna i

hodowli lasu w obwodzie ochronnym Dąbrowa i Chełmowa Góra- 51 882,18 zł

(brutto);

> dla Części lI - Zabiegi pielęgnacyjno — ochronne z zakresu pozyskania drewna i

hodowli lasu w obwodzie ochronnym Klonów iChełmowa Góra- 44 960,06 zł

(brutto);

> dla Części lll - Prowadzenie prac chirurgii drzew zagrażających osobom

przebywającym na szlaku turystycznym w obwodzie ochronnym Chełmowa Góra-

24 040,80 zł (brutto).

Ogółem kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

powyższego zamówienia: 120 883,04 zł.

2. Zestawienie złożonych ofert:

    

 

   

   

 

Cena brutto zobowiązanie się do zobowiązanie do

oferty w wykonywania czynności samodzielnej realizacji

PLN określonych dla kluczowych elementów

poszczególnych części zamówienia określonych dla

przez Zamawiającego w niniejszej Części przez

SIWZ wchodzących w Zamawiającego w specyfikacji

skład przedmiotu istotnych warunków

zamówienia wyłącznie zamówienia („Obowiązek

przez osoby Samodzielnej Realizacji”)

zatrudnione na

podstawę umowy o

pracę w rozumieniu

przepisów Kodeksu

pracy (Obowiązek

Zatrudnienia)

nie zobowiązuje się nie zobowiązuje się

Firma oraz adresy Nr

wykonawców

    
     

    

   

 
 

   

 

Mirosław 68318,64

Nowocień

„CIESI ELNIA”,

Jeleniów 113,

26-006 Nowa

Słupia

     

   

 

  

 
 

 



 

 

 

       2 Mirosław 6201144

Nowocień

„CIESIELNIA”,

Jeleniów 113,

26-006 Nowa

Słupia

3 D-MAX Paweł

Drążek,

Świślina 43,

27-225

|__ __I_Pawłów

nie zobowiązuje się nie zobowiązuje się

   

   

    

       

   

 

 2398680 nie zobowiązuje się zobowiązuje się     

   

UWAGA !

Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt. 7.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji Wykonawca

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP - stanowiącego załącznik

nr 3 do SIWZ.

 

 


