Do Wykonawców
Wrocław, 07 sierpnia 2020 r.
WZP.271.1.44.2020
ZP/PN/42/WSP/03/2132/2020
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zarządzanie
nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Wrocławia oraz nieruchomościami
poza Wrocławiem.
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
(zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający informuje, że dnia 07 sierpnia 2020 r. o godz. 10:15, w budynku
Urzędu Miejskiego Wrocławia, przy art. M. Kromera 44 we Wrocławiu odbyło się
otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) zwanej dalej ustawą Pzp
Zamawiający zamieszcza informacje podane podczas sesji otwarcia ofert.
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
zamówienia ogółem wynosi 522 123,12 zł brutto.

na

sfinansowanie

2. Do upływu terminu składania ofert zostały złożone dwie oferty przez
Wykonawców:
Lp.

Firma i adres
wykonawcy

Cena – 60 %

Doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia – 40 %

1.

Stanisław Olszewski
„PUMAZ”
Ul. Sępia 29
53-143 Wrocław

483 357,24 zł

Przynajmniej 5-letnie

2.

Zespół Zarządców
Nieruchomości Sp. z
o.o. 02-146
Warszawa ul.
Komitetu Obrony
Robotników 48
Oddział Wrocław, ul.
Słowicza 16,
50-984 Wrocław

492 939,56 zł

Przynajmniej 5-letnie

Warunki płatności wynikają bezpośrednio z treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, każdy Wykonawca – w terminie trzech (3)
dni od dnia przekazania powyższej informacji – zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz

ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może także przedstawić dowody, że jego
ewentualne powiązania z innym wykonawcą ubiegającym się o to samo
zamówienie, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia.
up. Prezydenta
Ewa Kulik
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych

Sprawę prowadzi:
Joanna Frąckowiak, tel. +48/71 777 92 69
Sporządził:
Tomasz Pasieczny, tel. +48/71 777 92 69
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