
Znak: 272.1.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA PUBLICZNEJ SESJI W POSTĘPOWANIU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem je st adaptacja pomieszczeń części budynku ZSTiOzOI 
na potrzeby prowadzenia działalności gastronomicznej, dydaktycznej i  administracyjnej; ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w dniu 
6 czerwca 2020 r. na stronach internetowych BZP www.uzp.gov.pl z  numerem 551136-N-2020 oraz na stronie zamawiającego 
www.zstio.net.pl

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 
Białystok, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert, złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie ofert z dn. 01 lipca 2020 r.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 335 000,1JO zł brutto, w tym:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy

Cena 
ofertowa 

(w zł brutto)
Okres gwarancji Termin realizacji Warunki płatności

1.
„TECHNIK" Halina Dąbrowska 
ul. Ukośna 9/5 
15-836 Białystok

339 849,00 48 miesięcy
7 tygodni, licząc od 

dnia przekazania 
terenu budowy.

w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
faktury, na warunkach określonych we 

wzorze umowy

2.

Zakład Budowlany 
Waldemar Kozłowski 
ul. Włościańska 105, 
15 -  199 Białystok

596 345,46 60 miesięcy j.w. j.w.

UWAGA!
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tei samei 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieięm^mÓWlerp.

Dyrektora Szkoty

. . .1^.&.Sa.c. i?, .....................
(podpis osoby sporządzającej inform ację )

W I C E D Y R E K T O R
Zespołu Szkołachnicznycłu Ogólnokształcących
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