INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 3 października 2017 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów,
na których poziom hałasu przekracza dopuszczalny.”

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu, działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że w ww. postępowaniu do dnia 3 października 2017r. do
godziny 10:00, zostało złożonych 5 ofert.
Kryteria oceny ofert

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Cena wykonania
zamówienia
(waga 60%)

Liczba osób którymi
dysponuje lub
będzie dysponował
Wykonawca na
etapie realizacji
umowy ponad
wymagania
minimalne
określone w
rozdziale V SIWZ

Zatrudnienie osób
niepełnosprawnych

Termin
realizacji
zamówienia

Warunki płatności

(waga 10%)

(waga 30%)
Lider:
Pracownia Hałasu
Sp. z o.o.
ul. Królewiecka 63/2
54-117 Wrocław
1.

119 310,00 zł

5 osób

Wynagrodzenie płatne
będzie w transzach.

brak

LGL Akustyka
L.Woźniak, G.Sumara,
Ł.Stasiak s.c.
ul. Słonimskiego 3A/4
50-304 Wrocław

2.

3.

ekovert
Łukasz Szkudlarek
ul. Średzka 39 lok.1
54-001 Wrocław

167 000,00 zł

Internoise
Marek Jucewicz
ul. Witkiewicza 1A
80-319 Gdańsk

91 020,00 zł

3 osoby

brak
Od dnia
podpisania
umowy do
1.10.2018r.
brak

4 osoby

4.

Ankom Group
Sp. z o.o.
ul. Księżycowa 5 lok.12
60-281 Poznań

140 180,93 zł

5.

Akustix Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 54
62-081 Przeźmierowo

142 680,00zł

1 osoba

8 osób

brak

brak

Podstawą wypłaty
pierwszej transzy będzie
faktura oraz podpisany
przez Strony protokół
odbioru etapu I, a drugiej
transzy – faktura oraz
protokół odbioru II etapu
będący jednocześnie
protokołem końcowym.
Źródła finansowania:
dotacja celowa Wojewody
Wielkopolskiego i dotacja
celowa ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Poznaniu.
Płatności następują na
podstawie wystawionych
przez Wykonawcę faktur,
nie później niż
w ciągu 14 dni po
wpłynięciu środków na
konto Zamawiającego od
jednostek finansujących
przedmiot zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 221.416,00 zł zł brutto.
UWAGA:
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zamieszcza niezwłocznie informacje z otwarcia ofert na stronie
internetowej.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu w formie
pisemnej wypełniony Załącznik nr 2C do SIWZ (Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
powyższych informacji.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
/-/
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