Otwock, dnia 13.07.2017 r.
Nr sprawy: MZPK/221/5/2017

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1 – 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem i maszynami pomocniczymi,
tj.: ładowacz - żuraw przedni - 1 szt., przyczepa - 1 szt., tylna kosiarka bijakowa - 1 szt.,
rozdrabniacz gałęzi (rębak) - 1 szt., wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 r. (nowe nieużywane), w ramach projektu Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach
krajobrazowych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - sprzęt nowy,
nieużywany, z gwarancją.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
05-400 Otwock , ul. Sułkowskiego 11, w dniu 11.07.2017 r. o godz. 12:00.
3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie w wysokości: 246 000 PLN brutto.
4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:
LP

Nazwa i adres Wykonawcy

1

Stanisław Bielecki,
ZAKŁAD HANDLU
SPRZĘTEM ROLNICZYM
"BIELECKI"
Sułbiny, ul. Warszawska 25
08-400 Garwolin

Cena [PLN]

140 900,00

Termin
wykonania
zamówienia
określony w
ofercie

Okres gwarancji
określony w
ofercie

1 miesiąc od
podpisania
umowy

24 miesiące

Warunki
płatności
zawarte w
ofercie
zgodnie z
warunkami
określonymi we
wzorze umowy
(zał. nr 7 do
SIWZ)

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu oświadczenie
kapitałowej Wykonawca złożył wraz z ofertą.
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