Ustka, dnia 14.05.2020r.

Zamawiający:

Gmina Miasto Ustka – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce
76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 35

Znak sprawy: OSIR.271.1.2020

Wszyscy wykonawcy
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Nazwa zamówienia: „Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarach
wodnych w kąpieliskach w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie sezonu letniego w 2020 roku”,

Zamawiający, Gmina Miasto Ustka – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm..), informuje iż:
1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 14.05.2020 r. o godz. 13:00;
2. środki przeznaczone na realizację zamówienia: 550 000,00 zł brutto;
3. do wyznaczonego terminu składania ofert , oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Lp

Firma i adres Wykonawcy

1. Konsorcjum firm:
Lider: Ratownictwo Wodne
Filip Orłowski ul. Dolina 5b/19
61-551 Poznań
Partner: Bud-Blok Karol
Wasilewski
ul. Żółkiewskiego 14/8
70-346 Szczecin
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Słupskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
ul. Szczecińska 99
76-200 Słupsk

Cena brutto

Jakość świadczenia usług –
dodatkowe wyposażenie

Termin wykonania
zamówienia

Warunki płatności

444 440,00 zł
1. Usługa podstawowa:
415 704,65 zł
2. Prawo opcji – usługa
dodatkowa: 28 735,35 zł

- 1 szt. Łodzi motorowych
- 3 szt. skuterów wodnych
z platformą ratowniczą

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

450 000,00 zł
1. 1. Usługa podstawowa:
430 000,00 zł
2. Prawo opcji – usługa
dodatkowa: 20 000,00 zł

- 1 szt. Łodzi motorowych
- 2 szt. skuterów wodnych
z platformą ratowniczą

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

Ponadto informuję, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce
/-/ Radosław Szreder
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