Bydgoszcz, dnia 30 kwietnia 2020 r.
OR-VII.272.1.12.2020

Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Bydgoski
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ZAKUP CIĄGNIKA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ
AGRO- EKONOMICZNYCH W KAROLEWIE W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ BAZY KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO W POWIECIE BYDGOSKIM”
BYDGOSKIM”.
W oparciu o zapisy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843)) informuję, że publi
publiczne
czne otwarcie ofert odbyło się w dniu 30 kwietnia
2020 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem
ośrednictwem transmisji on-line.
on
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 387450,00 zł brutto
(słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdzi
pięćdziesiąt, 00/100).
00/10
W terminie oznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 29 kwietnia 2020 r. do godziny 10:00
wpłynęły do Zamawiającego dwie (2) oferty.
Oferty złożyli następujący Wykonawcy
Wykonawcy:
1) Raitech sp. z o.o., ul. Bydgoska 441, 86-061 Brzoza:
 cena oferty brutto– 395450
395450,00 zł,
 termin dostawy– 5 dni kalendarzowych
kalendarzowych,
 gwarancja jakości– 36 miesięcy
miesięcy;
2) ZIP AGRO sp. z o.o., Kurzejewo 23, 86
86-160 Warlubie:
 cena oferty brutto– 3392370,00 zł,
 termin dostawy– 30 dni kalendarzowych,
 gwarancja jakości– 36 miesięcy
miesięcy.
UWAGA!
Wykonawcy, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazują Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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