URZĄD MIASTA EŁKU
Ełk, dnia 28.09.2018 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Nr sprawy: O-ZP.271.43.2018
Dot. zad. pn.: BUDOWA OŚWIETLENIA UL. SUWALSKIEJ OD BUDYNKU PRIM DO
GRANIC MIASTA
Gmina Miasto Ełk w drodze art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.). przekazuje następujące informacje:
1. Kwota

jaką

zamawiający

zamierza

przeznaczyć

na

sfinansowanie

zamówienia

wynosi:

163 002,50 zł brutto.
2. Ww. postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
- Oferta nr 1, wykonawcy: INSTALATOR Władysław Bałdyga, ul. Gdańska 38A, 19-300 Ełk
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 156 852,50 zł brutto;
b) termin wykonania: 100 dni od dnia podpisania umowy;
c) gwarancja: 60 miesięcy;
d) kierownikiem budowy będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności

instalacji elektrycznych oraz posiadająca doświadczenie (zdobyte w okresie 5 lat przed
upływem terminu składania ofert) w realizacji na stanowisku kierownika budowy min.
dwóch robót elektrycznych na obiektach typu budowa linii kablowych NN lub SN o
wartości tych robót (każdej z nich) 120 000 PLN.
- Oferta nr 2, wykonawcy: „ELEKTROINSTAL” Mirosław Rudziewicz, ul. Zapolskiej 8, 19-300 Ełk
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 146 370,00 zł brutto;
b) termin wykonania: 100 dni od dnia podpisania umowy;
c) gwarancja: 60 miesięcy;
d) kierownikiem budowy będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności

instalacji elektrycznych oraz posiadająca doświadczenie (zdobyte w okresie 5 lat przed
upływem terminu składania ofert) w realizacji na stanowisku kierownika budowy min.
dwóch robót elektrycznych na obiektach typu budowa linii kablowych NN lub SN o
wartości tych robót (każdej z nich) 120 000 PLN.

- Oferta nr 3, wykonawcy: SAPPO spółka cywilna Antoni Podurgiel, Szymon Podurgiel, Przemysław
Podurgiel, ul. K. Majerskiego 19, 16-400 Suwałki
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 135 279,71 zł brutto;
b) termin wykonania: 100 dni od dnia podpisania umowy;
c) gwarancja: 73 miesiące;
d) kierownikiem budowy będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności

instalacji elektrycznych oraz posiadająca doświadczenie (zdobyte w okresie 5 lat przed
upływem terminu składania ofert) w realizacji na stanowisku kierownika budowy min.
dwóch robót elektrycznych na obiektach typu budowa linii kablowych NN lub SN o
wartości tych robót (każdej z nich) 120 000 PLN.

PREZYDENT MIASTA
/-/
Tomasz Andrukiewicz

