Ryki, dn. 26.07.2021r.

WOJTPOL T. Wojtysiak, Z. Krześniak Spółka jawna
ul. Przemysłowa 1
26-900 Kozienice

Znak sprawy: ZP 02/21
Rozbudowa istniejącego budynku usługowo – magazynowego o część biurowo – usługową

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DODATKOWEJ
Na podstawie art. 293 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. – dalej „Pzp”) Zamawiający informuję, że w dniu 23.07.2021r. zakończone
zostały negocjacje przeprowadzone w celu ulepszenia treści ofert, które napłynęły w przedmiotowym
postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty
dodatkowej.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony
internetowej prowadzonego postępowania:
a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.; 08-500 Ryki,
b) tel. 81 865 15 39
c) przetargi@pgkimryki.pl
d) https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_ryki/proceedings
2. Sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być
sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert:
a) ofertę dodatkową, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, należy złożyć za pośrednictwem platform zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_ryki/proceedings
b) ofertę dodatkową należy złożyć w języku polskim,
c) dla oferty dodatkowej, składanej po przeprowadzeniu negocjacji, zastosowanie mają te same
zasady, jak dla ofert składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Wykonawca
składając ofertę dodatkową będzie musiał ją złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej
wraz z poprawionym kosztorysem ofertowym, bez konieczności powtórnego dołączania
oświadczeń dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia,
d) termin złożenia oferty dodatkowej: do dnia 03.08.2021r., godz. 13:30
e) termin otwarcia oferty dodatkowej: 03.08.2021r., godz. 13:45,
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f) ofertę dodatkową należy złożyć na formularz stanowiącym załącznik do niniejszego
zaproszenia. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie Dokumentacji technicznej
(dołączonej do przedmiotowego postępowania), metodą kalkulacji szczegółowej, zachowując
ilość pozycji kosztorysowych odpowiadającą ilości pozycji przedmiarowych wyszczególnionych
w tabeli przedmiaru robót,
g) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści
oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, tj. w zakresie CENY,
h) oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w kryterium CENY niż oferta złożona
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu,
i) oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą
korzystniejsze propozycje w ramach kryterium CENY,

j) podlega odrzuceniu oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w kryterium CENA niż oferta
złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Załączniki:
1) Formularz oferty dodatkowej
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