Oznaczenie sprawy: PN/4/2019
Zamawiający – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. i Miejscach
Pamięci 1920 r. na Litwie i Łotwie”
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.07.2019 r., godzina 10:15.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 523 000,00 zł brutto
Termin wykonania zamówienia: zamówienie realizowane będzie od dnia zawarcia umowy w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2019 r. Warunki płatności: przelew 7 dni.
Numer
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy
Całkowita cena za realizację zamówienia 523 000,00 zł

1.

KONSORCJUM*:
LIDER: UAB „Žybartuva“
ul. Durpininku 35,
LT-17235 Baltoji Voke, Litwa
PARTNER: ZKR Sp. z o.o.
ul. Poznańskiej 354/13,
05-850 Ożarów Mazowiecki, Polski

Okres gwarancji na roboty kamienne – 15 lat gwarancji
Okres gwarancji na roboty inne niż kamienne – 10 lat gwarancji
Okres gwarancji na roboty betonowe i żelbetonowe – 10 lat gwarancji
Okres gwarancji na roboty konserwatorskie – 6 lat gwarancji
Osoba posiadająca udokumentowane minimum 5 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót przy
realizacji robót ogólnobudowlanych bezpośrednio powiązanych z konserwatorskimi, o których mowa w punkcie 5.2.3.a).i.
SIWZ; posiada/nie posiada doświadczenie w realizacji prac na Białorusi
Osoba posiadająca wykształcenie wyższe (tytuł magistra) w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów
architektury, która odbyła po ukończeniu studiów udokumentowaną co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie
konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków posiada/nie posiada doświadczenie w realizacji prac na
Białorusi

Warszawa, dnia 08.07.2019 r.
* Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

