Kętrzyn, dnia 08.04.2020r.

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.271.07.2020
znak: SO.271.07.2020
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.07.2020 w trybie przetargu nieograniczonego
„Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności
energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”

Informacja z otwarcia ofert
W nawiązaniu do prowadzonego przez Gminę Miejską Kętrzyn postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego: „Wykonanie
termomodernizacji

budynków

mieszkalnych

w

ramach

projektu

pn.

„Poprawa

efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej
Kętrzyn”, znak postępowania SO.271.07.2020, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn.
zm.), zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający niniejszym przekazuje następujące informacje:
1. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do 08.04.2020 r. do godz. 09:00 oferty złożyli
niżej wymienieni Wykonawcy.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Zamawiającego w dniu 08.04.2020r. o godz.
09:15.
3. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwoty wg poniższego
zestawienia:
Nr
części

Nazwa części

I.

Termomodernizacja budynku ul. Zatorze 7

II.

Termomodernizacja budynku ul. Zatorze 9 wraz
z montażem oświetlenia energooszczędnego (2
pś)
Termomodernizacja budynku ul. Ogrodowa 1
wraz z montażem oświetlenia
energooszczędnego (4 pś)
Termomodernizacja budynku ul. Ogrodowa 8
wraz z montażem oświetlenia
energooszczędnego (6 pś)
Termomodernizacja budynku ul. Chopina 19
wraz z montażem oświetlenia

III.

IV.

V.

Kwota brutto, jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
261 301,18 zł
169 475,98 zł

134 412,28 zł

170 675,92 zł

173 631,12 zł
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energooszczędnego (6 pś)
VI.

Termomodernizacja budynku ul. Pocztowa 10
146 041,60 zł
wraz z montażem oświetlenia
energooszczędnego (4 pś)
VII.
Termomodernizacja budynku ul. Chopina 13A
315 108,18 zł
Etap I i Etap II wraz z montażem oświetlenia
energooszczędnego (11 pś)
4. Poniżej
firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie składania ofert wraz z informacją o cenie oferty oraz zaoferowanym
okresem rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane i wbudowane materiały/wyroby
budowlane. Termin wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Część I - Termomodernizacja budynku ul. Zatorze 7

nr
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

okres rękojmi
i gwarancji jakości na
roboty budowlane
i wbudowane
materiały/wyroby
budowlane

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOMEX”
Jan Fydrych
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 17

345.162,53 zł

72 m-ce

2.

Usługi Remontowo-Budowlane i Handel
Krzysztof Góra
11-400 Kętrzyn, ul. Kajki 15A/8

268.172,68 zł

72 m-ce

Część II - Termomodernizacja budynku ul. Zatorze 9 wraz z montażem oświetlenia
energooszczędnego (2 pś)

nr
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

okres rękojmi
i gwarancji jakości
na roboty
budowlane
i wbudowane
materiały/wyroby
budowlane

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOMEX”
Jan Fydrych
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 17

285.623,27 zł

72 m-ce

2.

Usługi Remontowo-Budowlane i Handel
Krzysztof Góra
11-400 Kętrzyn, ul. Kajki 15A/8

191.726,33 zł

72 m-ce
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Część III - Termomodernizacja budynku ul. Ogrodowa 1 wraz z montażem
oświetlenia energooszczędnego (4 pś)

nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

okres rękojmi
i gwarancji
jakości na roboty
budowlane
i wbudowane
materiały/wyroby
budowlane

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KONKRET
Marcin Kühn
11-400 Kętrzyn, Nowa Wieś Mała 9

199.000,00 zł

72 m-ce

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOMEX”
Jan Fydrych
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 17

221.285,27 zł

72 m-ce

Część IV - Termomodernizacja budynku ul. Ogrodowa 8 wraz z montażem
oświetlenia energooszczędnego (6 pś)

nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

okres rękojmi
i gwarancji jakości
na roboty
budowlane
i wbudowane
materiały/wyroby
budowlane

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
KONKRET Marcin Kühn
11-400 Kętrzyn, Nowa Wieś Mała 9

290.000,00 zł

72 m-ce

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOMEX”
Jan Fydrych
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 17

331.769,64 zł

72 m-ce

3.

Usługi Hydrauliczne i Ogólnobudowlane Janusz Pyrek
11-731 Sorkwity, Warpuny, ul. Młynowa 6E

239.895,00 zł

72 m-ce
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Część V - Termomodernizacja budynku ul. Chopina 19 wraz z montażem oświetlenia
energooszczędnego (6 pś)

nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

okres rękojmi
i gwarancji jakości
na roboty
budowlane
i wbudowane
materiały/wyroby
budowlane

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOMEX”
Jan Fydrych
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 17

260.465,24 zł

72 m-ce

2.

Usługi Remontowo-Budowlane i Handel
Krzysztof Góra
11-400 Kętrzyn, ul. Kajki 15A/8

207.929,71 zł

72 m-ce

Część VI - Termomodernizacja budynku ul. Pocztowa 10 wraz z montażem
oświetlenia energooszczędnego (4 pś)

nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

okres rękojmi
i gwarancji
jakości na roboty
budowlane
i wbudowane
materiały/wyroby
budowlane

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOMEX”
Jan Fydrych
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 17

306.300,74 zł

72 m-ce

2.

Usługi Remontowo-Budowlane i Handel
Krzysztof Góra
11-400 Kętrzyn, ul. Kajki 15A/8

174.936,48 zł

72 m-ce

Część VII - Termomodernizacja budynku ul. Chopina 13A Etap I i Etap II wraz z
montażem oświetlenia energooszczędnego (11 pś)

nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

okres rękojmi
i gwarancji
jakości na roboty
budowlane
i wbudowane
materiały/wyroby
budowlane
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1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOMEX”
Jan Fydrych
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 17

566.707,08 zł

72 m-ce

5. Jednocześnie przypominamy, że Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, 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. Przedmiotowe oświadczenie złożone w zakresie części,
w której Wykonawca składał oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu
lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej własnoręcznym podpisem. Wzór
przykładowego oświadczenia stanowi zał. nr 9 do SIWZ.

Z up. Burmistrza Miasta
(-) Maciej Wróbel
Z-ca Burmistrza Miasta

Sporządziła:
B.Skalij
gł. sp. ds. zamówień publicznych
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