Jordanów, dnia 26.05.2020 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wszyscy zainteresowani
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843, ze zm.) Zamawiający podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert,
które odbyło się w dniu 26.05.2020 r. o godz. 15:00. Kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1.049.573,55 zł brutto.
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
Nr
oferty

Nazwa
Wykonawcy

1

SOLID-STET Sp. z
o.o. Sp.k.

2

RS Inwestycje Sp. z
o.o.

3

4

5

6

J&R Roboty
Ziemne Leszek
Wcisło
Firma Usługowo
Produkcyjno
Handlowa TRANZIEM Jerzy Satoła
TORAKOL Rajmund
Zalewski
Firma Usługowo –
Handlowa „OLBUD” Aleksander
Pyzik

7

Firma „FRANCUZ”

8

BUD MAT Lucyna
Matyja

9

GB Technology s.c.

10

Eversport Sp. z o.o.

11

12

Firma Inżynieryjno
Budowlana „INŻ.BUD” Wojciech
Pieróg
PRI i B HALUX Sp. z
o.o.

Adres
ul. Arkońska
(stadion),
71-245 Szczecin
ul. Generała
Grochowskiego 6 lok.
63
ul. Krakowska 50, 32050 Skawina

Cena oferty brutto zł

Okres udzielonej
gwarancji na
przedmiot
zamówienia

836.624,35 zł

60 miesięcy
60 miesięcy

790.664,23 zł
60 miesięcy
659.499,99 zł
60 miesięcy

32-741 Tarnawa
Zbydniów 152

988.920,00 zł

Koszczały 88-210
Dobre

793.375,36 zł

60 miesięcy
60 miesięcy

Ul. . Sienkiewicza 42
38-300 Gorlice
Żębocin 24B
32-100 Proszowice
Ul. Kraszewskiego
188
33-380 Krynica-Zdrój
Ul. Garbarska 21,
25-826 Kielce
Ul. Kiersnowskiego
18/45 03-161
Warszawa

745.068,07 zł

716.438,94 zł

60 miesięcy
60 miesięcy

793.381,45 zł
882.243,95 zł

60 miesięcy
60 miesięcy

808.527,69 zł
60 miesięcy

Grzechynia 650,
34-220 Maków
Podhalański

799.406,46 zł

Ul. Krzywda 12A
30-710 Kraków

848.705,38 zł

60 miesięcy
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Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu (bez dodatkowego
wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
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Załącznik nr 3
UWAGA! Składane w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust.5.ustawy Pzp
na stronie internetowej zamawiającego
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
…………………………………..
Nazwa i adres wykonawcy:
W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie należy wpisać dane
dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie,(wspólników s.c. , konsorcjantów)
a nie tylko pełnomocnika)
...................................................................................................................................................................................
...........................................................................................
Województwo: ...............................................................................................................
NIP: ................................................................................................................................
numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym ..................................................
adres e-mail Wykonawcy …………………………………………………………………...
adres do korespondencji ……………………………………………………………………..
Przystępując do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. przebudowa kompleksu sportoworekreacyjnego w miejscowości Osielec
oświadczam, że:
………..nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 778, ze zm.)*
…………
należę
do
tej
samej
grupy
kapitałowej
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 798, ze zm.)*

w

rozumieniu

ustawy

*właściwe zaznaczyć znakiem x
UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, może przedstawić wraz z
niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 Pzp.

POUCZENIE: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, składa każdy Wykonawca – w tym, z osobna każdy Wykonawca ubiegający się
wspólnie o udzielenie zamówienia, chyba że z treści pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 23 ust. 2
Pzp wynika umocowanie pełnomocnika do złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia

…………………………………………………
(pieczęć imienna, data i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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