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UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 10 maja 2019 r. do godz.
09:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926
Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),
Załącznik Nr 2 – wzór Umowy,
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu,
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy
kapitałowej,
Załącznik nr 6 – wzór wykazu usług,
Załącznik nr 7 – wzór wykazu osób,
Załącznik nr 7A – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie
personelu”

Załącznik nr 8 – wzór Formularza Ofertowego.
Zmiana treści SIWZ z dnia 19 kwietnia 2019 r
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 19 kwietnia 2019 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
Zmiana treści SIWZ z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 7 maja 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10 maja 2019 r.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu
oświadczenia 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Informacja z dnia 28 czerwca 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty
W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę
Avility Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 15a, lok. 411, 01-651 Warszawa.
Oferta ww. Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100,00. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega
odrzuceniu.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny
znajduje się w części załączniki poniżej.

