
 

 

Reguły, 27 listopada 2017 roku  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

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

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice zamieszcza informacje z 

otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa autonomicznej wiaty solarnej w ramach 

projektu „Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach w 

ramach ZIT pod nazwą „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście 

Piastów oraz gminie Michałowice”. Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Piorytetowej IV „Przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” 

poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” (nr sprawy: ZP.271.2.78.2017). 

W terminie składnia ofert tj. do dnia 27 listopada 2017 r. do godz. 1200 wpłynęły 2 oferty. Sesja 

otwarcia ofert miała miejsce 27 listopada 2017 r. godz. 12.15 w Urzędzie Gminy Michałowice,       

pok. 216 (sala konferencyjna, II piętro).   

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę: 

300.000,00 zł brutto  - w roku 2017 

400.000,00 zł brutto -  w roku 2018 

 

NR 

OFERTY 

NAZWA I ADRES 

WYKONAWCY 

CENA OFERTY BRUTTO 

 

 

SERWIS OKRES 

GWARANCJI 

WARUNKI  

PŁATNOŚCI 

TERMIN 

WYKONAN

IA 

 

I. 

Kogeneracja 

Zachód S.A. 

ul. Czartoria 1/27 

61-102 Poznań 

597.374,10 zł 5 lat od daty 

odbioru 

końcowego 

przedmiotu 

umowy 

5 lat od daty 

odbioru 

końcowego 

przedmiotu 

umowy 

30 dni od daty 

otrzymania 

przez 

Zamawiającego 

faktury 

Zgodnie z 

SIWZ 

 

II. 

ZBW Elektronika 

Sp. z o.o. 

ul. Serwituty 42 

02-233 Warszawa 

498.150,00 zł 5 lat od daty 

odbioru 

końcowego 

przedmiotu 

umowy 

5 lat od daty 

odbioru 

końcowego 

przedmiotu 

umowy 

30 dni od daty 

otrzymania 

przez 

Zamawiającego 

faktury 

Zgodnie z 

SIWZ 

 

UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy, w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej nin. informacji, mają obowiązek 

przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 przywołanej ustawy. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą biorącym udział w tym samym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

Otrzymują: 

1) strona internetowa www.bip.michalowice.pl 

2) aa. ZP.271.2.78.2017 – 1 egz.  

http://www.bip.michalowice.pl/

