Projekt: Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z
dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania; Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16

Warszawa, 3 czerwca 2019 r.
KZGW/KZW-89/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia pod nazwą: „Opracowanie krajowego programu
renaturyzacji wód powierzchniowych”, nr zamówienia KZGW/KZW-89/2019.
Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych,
działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), przekazuje następujące informacje z otwarcia ofert, które
odbyło się dnia 31 maja 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:
1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych)
W poniższej tabeli Zamawiający podaje dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu oraz informacje o ich ofertach.
Nr
oferty
1.
2.
3.

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy
MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów
Multiconsult Polska sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Sweco Consulting sp. z o. o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań

Cena
brutto
(w PLN)

Termin
realizacji

Gwarancja
(m-cy)

Warunki
płatności

999.990,00

do dnia
29 lutego
2020 r.

36 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

940.950,00

do dnia
29 lutego
2020 r.

36 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

861,000,00

do dnia
29 lutego
2020 r.

36 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

Uwaga!
W załączeniu Zamawiający przekazuje wzór oświadczenia o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy, które Wykonawcy
zobowiązani są złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie
internetowej Zamawiającego.
Zatwierdził
Dyrektor
Departamentu Zamówień Publicznych
Michał Wieloński
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