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Znak spfawy: 271-1 1/2018

INTORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Doi postępowania o zamówienie publicae prowadzon)m w trybię przętargu nięograniczonę8o na wykonanie
żadania pn. ,,Dzialania ochrony przyrody metodemi go§podarki ląśnej i iDne dzialaDis prowadzone nł
terenie GorczańśkiĘo PN w 2018 roku w zakr€§ie udostępnisnia dla tury§tyki"

Zamavłiający,Gorcmński Park Narodowy z siedzibą w Poębie Wielkiej na podstawie ań. 8ó ust, 5 ustawy z
dnia 29 stycmia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tł.Dz.U.2011 t. poz. 1579 z późn. m| ) dalej uśtawa
pzp, informuje, że:

]. do upł}rłu terminu składania ofeń, tj. do dnia 02.08.2018 .. do godz, 8,30 wpłynę! 4 oferty,

2. przed otwarciem ofert Zamawiający poinlormował jaką kwotę zAmieft^ ptzgzn^czyĆ na
sfinansowanie poszczegóInych zMań cĘściowych żłotych brutto. Poniższa tabela nr 1 przedstawia
zestawienie kwot w hrutt6:

Tabela nr l,
ZADANIE CZESCiOWE

Koszt zaplanowany przez Zamawiają(eeo d
bruttoNr

lB)

Zapobieganie erozji ściezki edukacyjnej "Dolina
Gorcowego Potoku" poprzez i8i naprawę

]] 804,1 l

Zapobieganje erozji ścież*j edukacyjnej "Dolina
Kamienicy" poprzez iei naprawę

]0 I7],l]

61977-ż4

2B)
Zapobieganie erozji ścieżki edukacyjnej "Dolina

Potoku Jaszcze" popfzezjej naprawę
l3 025,70

Łscznie: 13 02s-70

3B)

zapobiegani€ ero7j i ście7k i edukaqj nej "Palk
dworski hr. wodzickich _góra chabówka" poprżez

jej naprawę
95 0l2,58

95 0l2.58
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4B)
Zapobieganie €rozji sżlakufurystycznego żć|łtego

Poprz€zjego napfawę n6 odcinku Pustak _ przełęcz
Borek

l] 0 968,l4

Łlcznie: l l0 968.14

5B)

Zapobie8anie erozji ścieżki edukacyjnej ścieźki
edukacrnej "z Lopusaej na Jonłówki" poprze7jej 3 459,38

Zapobieganie erozji szlaku tuF/stycznego czam€go
poprz€zj€go naprawę w rejonie polany Jonłówki 5 709,35

zapobieganie €roąji szlaku turystycznego
czerivonego poprzezjego napBwę - wierchy

Zarębskie _Rąbaniska
42 578,30

zapobieganie €rozji szlaku turystycznego
czenvonego poFz€zj€go napawę - dojŚci€ do

Tfibacża
l6 376,22

Łącznie: 68123,25

óB)

UzuPehienie małej inft astruktury turystycznej
(słuDki i ławostołv) 12 38ó,l0

wykonanie i zainstalo\łani€ w ter€nie tablic
informacji tutystycmej i prz}Todnicnj (7 sż.) pf4

nieńtnych szlakach tu]y§fycznych
34 577,76

wykonanie i zainstalo\łtni€ w ter€nie tablic
infornacji turystycm§j i przlTodniczej (4 szt.) przy

płatnych szlakach turystycznych
19 758,72

rźczoiE: 66 722-5a
Ł8czniG suma zadań: 4l5 a29-49

3. dokonano otwarcia ofert. Poniźsza tabela nr 2 Plezenfujg zestawienie of€rt:
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Tabela nr 2.

ZADANIE CZESCIOWE

Kosź
zap|anowany

pęez
zamayłiąrye
go zł brutto

Nr
of€
rty

Kfyterium
nr l:

cena brutto

Kłt
eriu

2:

Wyd
łuże
ni€
oke

gwaI
ancji
0ata)

Nr
ofe
rty

Kr},tefium

cena brutto

Kr}t

zI

wyd
hJże
nie
oke

gwal
ancji
0ata)

Nr
ofe
lty

Kr}teriurn

c€na brutto

Kr}t

2|

Wyd
h]że
nie

okre

gwar
ancji
(lata)

Nf Naż\ła

lB)

żB)

Zapobi€gani€ erozj i
ścieżkiedukacyjnej
"Dolina Gorcowego
potoku" poprzezjej

3l804,1]

l

paweł Nieckula
ul. słomka l02,
34-730 Msżana

Dolna

34 5ó3,35

4 3

UsŁUGI
OGÓLNOBUD

owLANE
BUD_MAR

Marian zasadni
34,136

Lubornierz 34ó

29 000,00

6 4

Firma Usługowa
"DAwlEC"

Lukasz Dawiec
34-136

Lubomierz 2l

55 l85,60
6Zapobieganie erozji

ścieźki edukacyjnej
"Dolina Kamienicy"

30173,13 26 925,2,7 28 000,00

ł"ąc?,iieI 6| 971,24 61488,62 57 000,00 55 185,60

Zapobieganie erozji
ścieżki edulQcyjnej

"Dolina Potoku ]a§7.7e"
poprzezj€j naprawę

l3 0ż5,70
Brek ofert

Lącznit: l3 025,70
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jB)

zapobieganie erozji
ścieżki edukacyjnej
"Park dwo§ki hr,
Wodżickich -góra

chabówka" poprzezjej
napiawę

95 0]2,58

UsLUGI
OCÓLNOBUD

oWLANE
BUD_MAR

Marian zasadni
34-,l36

Lubońierz 34ó

l l0 000,00
6

Firma
Usługowa
,DAWlEC,

ŁulGsz Dawiec
34-,736

Lubomi€rz21

] l3 3l2,90
6

Łącznie: 95 012,58 Łącznie: l10 000,00 Ęczni€: l13 312,90

48)

Zapobiegani€ erozji
szlaku turystycżnego
żołt€8o poprzezj€8o
naprawę na odcinku

Pustak - przełęcz Bor€k

110 968,14
I

PawełNiecku]a
ul. Slomka l02,
34-730 Mszana

l l0 680.63
4 j

UsŁUGI
OCÓLNOBUD

owLANE
BUD-MAR

Marian zfiadni
34-736

Lubomierz 34ó

l05 000.00
6 4

Firma Usłu8owa,DAMEC,
ŁŃa§z Dawiec

34-136
Lubomierz 2i

l03 |50,00
6

l10 968,11 1l0 680,ó3 ącziie| I05 000,00 Łrcznie: l03 l50,00

5B)

Zapobie8anie erozji
ścieżłi edukacyjn€j

ściezki edukacyjn€j "Z
Łopusaej naJonkówki"

nnńr7e7 iei n.nmwe

] 459,38

Bruk ofcń

zapobieganie €rozji
szlaku turystycznego
czftne9ó PoprzEz jego

napiawę w rejonie
DoIanY Jonkówki

5 709,]5

zapobieganie erozji
szlaku turystycaFgo
czefwonego poprżez

jego napfawę - 'Wierchy

Zarębskie -Rąbaniska

42 5,78,30

Zapobiega.ni€ erozii
szlaku turystycznego
cz€rwone8o poprzez

jego naprawę - dojś€ie
16376,22
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Łącznie: 6a 
'23,25Uzup€łnieni€ maĘ

infństruktury
furystycznej (słupki i

l2 386,10

ZAKŁAD
STOLARSKI
Tadeusz wsół

34-,735
Niedźwi€dź.
Konina 327

wykonanie i
zainstalowani€ w terenie

tabljc informacji
turystycz,ej i

prąmdniczej (7 sź.)
Fzy niepłatnych

wykonanie i
zainstalowanie w t€renie

tabljc informacj i

turystycżnej i
pr4{odniczej (4 szt,)

przy Ńtnych szlakach

]q 758,72

Łączni€ sumr zadań: 4l5 a9A9
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4.

5,

termin wykonania zsmówienia i warunki pł&tności zgodne ż siwz,

z8odnie z art. 24 u§t. 1 l ustawy pzp wykonavca, w terminie 3 dni od dnia ?,ami€§zczeDia Dr §tronie
internetowej przedmiotowej informacji, przekizuj€ zamawiającemu oświadczeDie o
prryneleżno§ci lub braku prrynsleżnoŚci do tE ssmej grupy kapitgłowej, o lćórei mowł w uśt
1 pkt 23 u§tąwy pzp - wzór oświadczenia stanowi załączlik nt 1 do niniejszego pisma- Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, ż powiążanie ż innym wykonawcą
nie Prowadą do zakłócenia konkurencji w posĘpowaniu o udzielenie zamówienia,

UWAGA: oświłdczeńe naleł przekazłć w formie pi§€mDej do śiedziby zamawiającego:
Gorczrński Park Narodowy, PoĘba wi€lka 590, 3+735 Niedźwiedź

kq*<
YREKToR
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