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Centrum Sponu w Gmln€ Lesznowob 
I  

ul. Kwratowa 28
ww.spońlesztrowola.pl |  05- 50O Mysiadł o

e-rnail:  kontakt,d,spońlesznowola,pl I  tel.,22 ZZ2 m tO

Mysiadł o, dnia 06.10.2017 r,

ZP .271.I .02.2017

ws zv s cv zaint eł  es ow an i

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę, montaż  i demontaż  oraz obsł ugę
kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola".

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Centrum Sportu w Gminie Lesznowola - Zamawiający, ul, Kwiatowa 28,

05-500 Mysiadł o zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iz
w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 06.10.2017 r. do godz. 12.00 został y
zł oż one następuj ące o ferty :

Ofeńa nr 1

,rPIRUET" Sp. z o.o.

ul. Lipowczana 6

02-260 'Warszawa

}  cena netto (ł ącznie z podatkiem VAT) w zł z 217 075,a0 zl.
(sł ownie zł otych: dwieś cie siedemnaś cie tysięcy siedemdziesiąt pięć zŁotych 00/100)
+  obowiązujący podatek VAT w wysokoś ciz 23"ń
}  wańoś ć podatku VAT w zł z 49 898,50 zł .
(sł ownie zł otych: cńerdzięś ci dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem zł otych
50/1 00)

}  cena brutto (ł ącznie z podatkiem VAT) w zlz 266 848,50 zł .
(sł ownie zł otych: dwieś cie sześ ćdziesiąt sześ ć tysięcy osiemset cńerdzięś ci osiem zł otych
50/1 00)

}  I loś ć zorganizowanych na lodowisku imprez towarzyszących o charakterze kulturalno
- rozrywkowym: 2 imprezy.

}  Osoba skierowana do realizacji zamówienia sprawująca nadzór nad pracownikami
orazuĘtkownikami lodowiska posiada doś wiadczenie zawodowe: 8 lat.

Ponadto Zamawiaj ący informuj e :

I . Zamawiający zarńerza przeznaczyó na sfinansowanie zamówienia kwotę: 270 000,00 zł ,
(sł ownie zł .:  dwieś cie siedemdziesiąt dwa tysiące zł oĘch 00/100).

2. WaruŃi pł atnoś ci zostńy okreś lone przez Zamawiającego dla wszystkich Wykonawców
jednakowo we wzorze umowy stanowiącymZńączńk nr 5 do SIWZ.



3. Termin realrizacji zamowlenla.
Dostawa lodowiska i wiaty namiotowej wTaz z montazem: zależ nię od warunków
atmosferycznych, nie póź niej niz do 1 grudnia 2017 r. Obsfuga lodowiska w terminie od

dnia 1 grudnia 2017 t. do dnia 28 lutego 2078 r. Demontaź  lodowiska wraz z infrastrukturą

towatzyszącą: do dnia 31 marca 2018 r.

Jednocześ nie Zamawiający informuje, iż  Wykonawcy | dórzy zł oż yli oferty, w
terminie 3 dni od dnia zamieszczeńa przez zamawiającego na stronie intemetowej
www.sportlesznowola.pl w zaHadce ,,Ogł oszenia, zapytania ofertowe i zamówienia
publiczne " niniejszej informacji, zobowiązarti są ptzekazać Zanawiającemu oś wiadczenie o
przynależ noś ci lub braku przvnależ noś ci do tei samei grupy kapitał owei (w oryginale),
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U,
z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust, 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamowień publicznych - na formularzu stanowiącym Zał ącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze

zł oż ęńęm oś wiadczenia, Wykonawca moze przedstawić dowody, ż e powiązania z innym
Wykonawcą nie ptowadzą do zaŁJócęnia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

Z powuż ańem

Zał qcznik:
Wzór oś wiadczenia Wykonawcy dol grapy kapitał owej - Zał qcznik nr 4 do SIWZ.

DYRE


