Rybnik, dnia 23.03.2018 r.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
44-210 Rybnik ul. Pod Lasem 64
tel. 32 424 88 38, 32 424 94 05
zzm@zielen.rybnik.pl
ZP.261.4.2018
2018-1313

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DODATKOWEJ
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Koszenie trawy z poboczy dróg, rowów, skarp z podziałem na
części: część 8 – Koszenie trawy ulica Prosta.

Nr ogłoszenia: 529100-N-2018 z dnia 09.03.2018 r., dla którego termin składania ofert upłynął w dniu
20.03.2018 r.
Na realizację w/w zamówienia wpłynęły dwie oferty przedstawiające taki sam bilans oceny ofert, tj. cena
i dyspozycyjność. W związku z tym Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.
poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający wzywa niżej wymienionych Wykonawców do złożenia oferty
dodatkowej:
1. ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY Katarzyna Orzech, ul. Hallera 10, 89-400 Sępólno
2. Firma Handlowo-Usługowa „KONSUM” Anna Zimierska, Prząsław 63A, 28-300 Jędrzejów
Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.), Wykonawcy składając ofertę dodatkową nie mogą zaoferować ceny wyższej niż
zaoferowane w złożonych ofertach w dniu 20.03.2018 r.
Oferty należy składać na załączonym formularzu oferty dodatkowej, w zamkniętej kopercie opisanej
następująco:
„Oferta dodatkowa na realizację zamówienia publicznego pn. „Koszenie trawy z poboczy dróg, rowów,
skarp z podziałem na części: Część 8 – Koszenie trawy ulica Prosta”.
Ponadto koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można ją było zwrócić bez otwierania
w przypadku złożenia po wymaganym terminie.
Oferty dodatkowe należy składać na adres Zamawiającego:
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik.
Termin i miejsce złożenia ofert dodatkowych: 03.04.2018 r. godz. 08:30, siedziba Zamawiającego.
Termin i miejsce otwarcia ofert dodatkowych: 03.04.2018 r. godz. 09:00, siedziba Zamawiającego.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający zamieścił wezwanie i formularz oferty dodatkowej:
http://bip.zielen.rybnik.pl
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