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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot. postępowania o żamówienie publicme prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie

zadania pn. ,,zago§podarowaDi€ zabytkow€go parku dworśldĘohrabiów wodzickich w PoĘbie
wi€|kiej w z&kre§ie u kśztałtowaniakompozycji i doboru gatunków w j€go cz*ci dotyczącej tzw. ogrodu

gorczańśldĘo'

Zamawiający, Gorc2ński P9rk Narodowy z siedzibą w Porębie Wielki€j na podstawi€ ań. 86 ust. 5 ustawy z
dnia 29 stycżnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz, U. 20l7 f. poz, 1579 z późn. m| ) dalej ustawa
pzp, informuj€,

że:

1, do upł}Ął! terminu

składania ofeĄ

tj. do dnia

22.03.2018

r. do godz.

10,00 wpłynę§

4 oferty,

2,

przed otwarciem ofeń Zamawiający pojnformował jaką kwotę zamierza przezlac4ć

na

sfinansowanie zamówienią tj. I 089 837,00 brutto zł.

:].

dokonano otwrrcia of€ń:

Lp
Nazwa i adre§
\łykonawcy

KĘ,t€ńum nr
l: c€ne hrufto

Kryt€ńum
lr 2i
wydłuż2ni€
okie§u
gwaralrcji

Kryteńum

nl3i

Kr}teńtm nr
4: Kryteńum

§Tdłużenie
okle§u
rękojmii

§poł€czne

] osoba kierownik

]

zespołu

Usługi Leśnei

ogrodnicze ELITELAS
Sp, z o.o. Sp, k,

1 058

400O0

zl

Durdy l41, 39-450
Bannów sandomier§ki

24 rnc

24 mc

(2lata)

(2lata)

1

osoba specjalista ds,

zieleni

l osoba specjalista ds.
zieleni

strona

1

22

2

l

MARKFLoR
sp. z o.o, sp,k,
ul. Cechowa l27A.
:]0-685

]

985 000,00 żł

o§oba

kierownik

Zespołu

brak

brak

Krrków

l osoba specjali§ta ds.
zieleni
I osoba

PARK-M POLAND

Zespofu

Sp. z o.o.. ul. Piaski 12,
33-340 stary sącz
1 005

PARK_M

kierownik

404Jl d

24 mc
(21ata)

24

fia

1

(2 |ata)

Sp. z o.o., ul, Pia§ki 12,

zie]eni
1

33-340 stary sącz

osoba specjalista ds,

osoba specjalista ds,

zieleni

ZAKŁAD

4

KONSERWACJI
ZIELENI OGRÓDsYsTEM mgr inż.

l osoba kierownik

Marek szczubiał
ul. Zamiejska 21a,

Zęspołu

30-382 Kraków
1 089 728,64

ZAKŁAD

zl

24 fic
(2 lata)

24 mc
(2 lata)

KONSERWACJI
ZIELENI ,,oGRóDSYSTEM II" mgr inż.

osoba specjalista ds.

zięleni
osoba Specjaljsta ds,

uieleni

Anna szczubiał
ul, Zawiła 19,
30-442 K.aków

4.

termin łykonania zamówienia j warunki płatnościzgodnę z siwz,

5.

zgodnie z art, 24 ust.

internetow€j

1

l ustawy pzp wykonawca, ry t€rminie

3

dni od dnia zamieśzcz€niA n, śtlonie

przedmiotovej informacji, przekAzuje zamłwiAjącemu ośrviadcz€trie

o

prryneleżności lub braku prrynależności do tej sańej grupy kapitsłowej, o której mowa w u§t.
1 pkt 23 uśta$Ypzp - \r,,zór oświadczenia stanowi załącmik nr 1 do niniejszego pisma, Wraz ze
złożeniemoświadczeniąWykonawca moż przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencjiw postępowaniu o udzielenie zamówienia,

UWAGA: oświadczenie naleźy prrekazać w formie pi§emnej do śiedziby zAmawiającego:
Gorczańśki Park Narodowy, Poręba wielka 590, 34-735 Niedźwiedź
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