Gdynia, dnia 1 lutego 2021 r.
Znak postępowania: NZ-ER/I/PN/04/20

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej wyrażoną w
złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843), o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Wzmocnienie zdolności reagowania MSPiR poprzez integrację zbudowanego pilotażowego systemu
wykrywania skażeń środowiska morskiego”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019 r. poz. 1843)
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2019 r. poz. 1843) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający: Morska Stacja Poszukiwania i Ratownictwa
informuje, iż:
1.
2.
3.

Otwarcie ofert odbyło się dnia: 01 lutego 2021 r. o godz. 12:15.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
1 127 820,84 zł brutto.
Informacje dot. firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz informacje
dot. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji jakości i warunków płatności
zawartych w ofertach złożonych w terminie wskazano w tabeli nr 1.

Tabela 1 Informacje dot. firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz informacje dot. ceny, terminu wykonania
zamówienia okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w złożonych w terminie ofertach

Lp.

Firmy i adresy
Wykonawców

Cena brutto [PLN]

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji
jakości/rękojmi
[msc]

Warunki
płatności

1.

Technopomiar Sp. z.o.o
ul. Graniczna 105
54-530 Wrocław

1 006 984,63, w tym:
- za etap 1: 994 357,45,
- za etap 2: 12 627,18.

120 dni od dnia zawarcia Umowy,
w tym:
- 90 dni w zakresie etapu 1,
- 120 dni w zakresie etapu 2.

24

jak w § 7
wzoru
Umowy
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Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca,
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej Informacji z otwarcia ofert,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr
8 do SIWZ.
Zamawiający oświadcza, iż niniejszą informację z otwarcia ofert Zamawiający zamieścił na:
- stronie internetowej Zamawiającego: https://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state ;
- platformie zakupowej Zamawiającego: https://sar.ezamawiajacy.pl/ .
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