KOSTRZYN, DNIA 09 GRUDNIA 2011

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o nazwie
„Opracowanie projektów, budowa, wyposażenie oraz rozruch elektrowni biogazowej wraz z instalacją
sterylizacji odpadów poubojowych, o łącznej mocy elektrycznej 1,67 MW, w miejscowości Buczek, w stanie
gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”).”

W dniu 8 grudnia 2011 r. o godz. 12.00, w terminie ustalonym przez Zamawiającego – Bioelektrownia
Buczek sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Wrzesińska 1B, w siedzibie Zamawiającego (62-025
Kostrzyn, ul. Wrzesińska 1B, pok. 204), Komisja Przetargowa w składzie:
1. Przewodniczący – Tomasz Sobkowiak,
2. Zastępca Przewodniczącego – Miłosz Janiak,
3. Sekretarz – Dawid Kunc,
działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego, dokonała otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o nazwie „Opracowanie projektów, budowa, wyposażenie oraz rozruch
elektrowni biogazowej wraz z instalacją sterylizacji odpadów poubojowych, o łącznej mocy
elektrycznej 1,67 MW, w miejscowości Buczek, w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz
realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”).”
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację
zamówienia, tj. 27.200.000 zł (dwadzieścia siedem milionów dwieście tysięcy złotych) netto.
Do upływu terminu składania ofert (08.12.2011 r. godz.11.00) złożono następujące oferty:
1.








Nazwa i adres Wykonawcy: „Tugeb Polbud” sp. z o.o., Sławoszowice, ul. Kolejowa 7, 56-300
Milicz.
Cena netto/brutto: 26.498.000,00 zł/32.592.540,00 zł.
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Okres rękojmi oraz okres gwarancji: 36 miesięcy
Termin płatności: do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
Czas naprawy awarii: 48 godzin od momentu zgłoszenia.
Czas usunięcia wykrytych wad i usterek w okresie gwarancyjnym: do 7 dni od momentu
zgłoszenia.

2.


Nazwa i adres Wykonawcy: LimnoTec Abwasseranlagen GmbH, D-32479 Hille, Eickhorster
Strasse 3.








Cena netto/brutto: 28.042.000,00 zł/34.491.660,00 zł.
Termin wykonania zamówienia: 14 miesięcy od daty podpisania umowy.
Okres rękojmi oraz okres gwarancji: 36 miesięcy
Termin płatności: do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
Czas naprawy awarii: 48 godzin od momentu zgłoszenia.
Czas usunięcia wykrytych wad i usterek w okresie gwarancyjnym: do 7 dni od momentu
zgłoszenia.

Kostrzyn, dnia 8 grudnia 2011 roku

