Golub-Dobrzyń, dnia 26 czerwiec 2018 r.

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Doktora J.G. Koppa 1 E,
87-400 Golub-Dobrzyń
działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 informuje, że w postępowaniu:
DTZ.382.17.2018 – na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach :
Zadanie nr 1
Przebudowa, nadbudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w
Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i z
niepełnosprawnościami oraz zakup sprzętu medycznego w ramach konkursu RPKP.06.01.01IZ.00-04-092/17 dla Osi priorytetowej RPKP.06.00.00 Solidarne społeczeństwo i
konkurencyjne kadry Działania RPKP.06.01.00 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i
społeczną Poddziałania RPKP.06.01.01 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w ramach
RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020
Zadanie nr 2
Termomodernizacja pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w
Golubiu-Dobrzyniu w ramach konkursu RPKP.03.03.00-IZ.00-04-150/18 dla Osi
priorytetowej RPKP.03.00.00 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w
regionie Działania RPKP.03.03.00 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i
mieszkaniowym w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020
oferty złożyli Wykonawcy wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi:
Wartość nadzorowanych robót wynosi :
Zadanie nr 1 – 3.727.105,96 zł netto = 74.542,12 zł netto
4.584.340,33 zł brutto
Zadanie nr 2 – 1.679.953,62 zł netto = 50.398,61 zł netto
2.066.342,95 zł brutto
-----------------------------------------------------------------------------R A Z E M - 5.407.059,58 zł netto = 124.940,73 zł netto – 28.977,14 euro

Jednocześnie działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych, przypominamy o obowiązku Wykonawcy w zakresie przekazania
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej
informacji z otwarcia ofert, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wzór oświadczenia w SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Załącznik Nr 1 do informacji z otwarcia ofert - zbiorcze zestawienie ofert.
Numer
oferty
1.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Usługi Budowlane
Józef Skarbek
Ostrowite 56
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 056-683-62-12, 0697 872 248
woj. kujawsko-pomorskie

Cena netto
Cena brutto

98.400,00 zł
80.000,00 zł
W tym:
W tym:
- zadanie nr 1 - 61.500,00 zł - zadanie nr 1 - 50.000,00 zł
- zadanie nr 2 - 36.900,00 zł - zadanie nr 2 - 30.000,00 zł

Dyspozycyjność
inspektora nadzoru

3 dni

