Warszawa, dnia 8 marca 2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
TZ/III/7/17

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie usług w zakresie kontroli okresowych i uproszczonych prób szczelności
instalacji gazowych oraz sporządzania protokołów z przeprowadzonych kontroli w
budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Mokotów znajdujących się na terenie DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM
„Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”
działając na podstawie art. 86 ust.5 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuje że:
Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć ceny z VAT:1) część I –
DOM „Służewiec” – 5.661,69 zł. z VAT, 2) część II – DOM „Wierzbno” –6.115,56zł. z VAT,
3) część III – DOM „Wiśniowa” –3.011,04 zł. z VAT, 4) część IV – DOM „Madalińskiego” 8.028,21 zł. z VAT, 5) część V – DOM „Konduktorska” –5.056,50 zł. z VAT, 6) część VI –
DOM „Polkowska” - 3.948,30 zł. z VAT.
Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin
wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

1) INSTAL – OK PERFECT Adam Szymański z adresem i siedzibą: 04-024 Warszawa, ul.
Międzyborska 62/15 z cenami z VAT za wykonanie danej części zamówienia: 1) część I – DOM

„Służewiec” – 3.573,15 zł. z VAT, 2) część II – DOM „Wierzbno” – 3.643,26 zł. z VAT, 3)
część III – DOM „Wiśniowa” – 2.867,13 zł. z VAT, 4) część IV – DOM „Madalińskiego” 7.967,33 zł. z VAT, 5) część V – DOM „Konduktorska” – 4.920,00 zł. z VAT, 6) część VI –
DOM „Polkowska” - 4.089,75 zł. z VAT.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2017 r.
Okres gwarancji: 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
Termin płatności faktur VAT: w ciągu 21 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT przez
Zamawiającego.

