
 Krapkowice, dnia 27 listopada 2020 r.

Nr referencyjny: 1/11/2020

INFORMACJA

z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia

na świadczenie usług ratownictwa wodnego w krytej pływalni przy ul. Wrzosów 1 w

Krapkowicach na 2021 r.

1. W dniu 27 listopada 2020 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czecha

1,  47-300  Krapkowice,  odbyło  się  otwarcie  ofert  złożonych  przez  Wykonawców  w

terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu w dniu 18 listopada 2020 r. do dnia 27 listopada

2020 r.  do godz.  11:00,  uczestniczących w procesie  zamówienia  publicznego  w trybie

przetargu nieograniczonego realizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r.  -  Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2019 r.  poz.  1843 z późn. zm.),

zamieszczonego na stronie internetowej  www.bip.wik.krapkowice.pl,  a także na portalu

BZP pod nr 611965-N-2020 

2. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poinformował,  iż  przeznaczył  na

sfinansowanie zamówienia kwotę 210 000 zł brutto. 

3. W terminie składania ofert,  tj. do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 11:00 wpłynęły 4

oferty.

4. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Lp

.

Nazwa Wykonawcy
Adres siedziby

Wykonawcy

Cena ofertowa

brutto

Ilość
zaoferowanych

przez Wykonawcę
pokazów

ratownictwa
wodnego w trakcie

trwania umowy

1.

Wodne Ochotnicze

Pogotowie Ratunkowe

Województwa

Wielkopolskiego

ul. Jana

Spychalskiego 38 

61-553 Poznań

171 444,00 zł 4

 

 2. 

Ratownictwo Wodne

Filip Orłowski

ul. Dolina 5B/19 

61-551 Poznań
225 680,00 zł 4

1



3.
Fundacja D.T.Sport

ul. Średnia 16 

64-100 Leszno 
206 024,00 zł 4

4.
Multigrupa Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 13/1a 

50-037 Wrocław
187 678,40 zł 4

UWAGA Zgodnie z rozdziałem 8 ust.  2 SIWZ w terminie 3 dni  od zamieszczenia  na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie  o przynależności  lub braku przynależności  do tej  samej grupy kapitałowej,  o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Złożenie  oświadczenia  o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp, nie jest wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.
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