Nowogród Bobrzański dnia 23.08.2018 r.
Zamawiający:
Gmina Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
Znak: GKZ.271.1.5.2018.MK

Informacja z otwarcia ofert
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),
udziela informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę
świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwiska” (znak: GKZ.271.1.5.2018.MK).
Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 59.985,17 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 17/100).
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.08.2018 r. do godziny 13.30 została złożona jedna oferta Wykonawcy:

Lp.

Nazwa

Adres

Cena brutto

Termin wykonania
zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności zawarte w ofertach

30 DNI

Ad-Bud

Jabłoniec 81

1.
Adrian Grzywacz

68-320 Jasień

85.000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt pięć
tysięcy złotych 00/100)

15.11.2018 r.

36 miesięcy

Z uwagi na ubieganie się przez Zamawiającego
o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej zapłata za wykonane roboty budowalne
nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie z instytucją zarządzającą (jeśli
Zamawiający otrzyma dofinansowanie), jednak nie
później niż 17.12.2018 r.

Zamawiający na realizację zadania aplikuje o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pomimo wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca może otrzymać wynagrodzenie dopiero
w wyżej określonym terminie. W przypadku
wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury
z terminem płatności do dnia 17.12.2018 r.

Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę
o otrzymaniu lub braku otrzymania dofinansowania oraz
ewentualnym terminie podpisania umowy
o dofinansowanie. Jeśli nastąpi to w terminie przed
17.12.2018 r. i przedmiot zamówienia zostanie już
odebrany przez Zamawiającego wówczas Wykonawca
będzie mógł otrzymać wynagrodzenie w terminie
podpisania przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Zamawiający informuje, że oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 3 do
siwz należy złożyć w terminie 3 dni od upublicznienia informacji z otwarcia ofert.
Burmistrz
(-) Paweł Mierzwiak
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