Bolestraszyce, dnia 23.07.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert
w postępowaniu przetargowym pn.: wykonanie robót budowlanych na terenie ogrodu botanicznego
Arboretum w Bolestraszycach - „Przebudowa alejek parkowych wraz z odwodnieniem, budowa oświetlenia
parkowego i monitoringu na terenie Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach - Etap I”
w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu
botanicznego Arboretum w Bolestraszycach” Nr sprawy: AG 226/3/2019

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.713.016,87 zł.
W wyznaczonym terminie oferty złożyli nw. Wykonawcy:
Nr
oferty
1

2

3

4

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
INFORES POBO Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Mickiewicza 4,
37 - 700 Przemyśl
USŁUGI STOLARSKO BUDOWLANE Marek Kurpiel
Tyniowice 66; 37 - 565 Roźwienica
Usługi Transportowe Roboty Ziemne
Stanisław Drak
ul. Hubala 10; 37 - 700 Przemyśl
Scoon Hardware Lab Krzysztof
Skuneczny
ul. Franciszkańska 2; 37 - 700 Przemyśl

Cena oferty
brutto

Okres
gwarancji

1.959.015,77

72 miesiące

1.702.245,25

72 miesiące

1.871.044,96

72 miesiące

2.633.748,10

36 miesięcy

Termin
wykonania
zamówienia
w terminie
określonym
w SIWZ
w terminie
określonym
w SIWZ
w terminie
określonym
w SIWZ
w terminie
określonym
w SIWZ

Warunki/termin
płatności
do 30 dni od daty
otrzymania
faktury
do 30 dni od daty
otrzymania
faktury
do 30 dni od daty
otrzymania
faktury
do 30 dni od daty
otrzymania
faktury

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, Wykonawcy mają
obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy p.z.p.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału, wg załączonego do niniejszej informacji wzoru.
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OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Nazwa
Wykonawcy

.........................................................................

Adres
Wykonawcy

.........................................................................

Po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pod nazwą:
wykonanie robót budowlanych na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach „Przebudowa alejek parkowych wraz z odwodnieniem, budowa oświetlenia parkowego i
monitoringu na terenie Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach - Etap I” w ramach
projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu
botanicznego Arboretum w Bolestraszycach” - Nr sprawy: AG 226/3/2019
oświadczamy, że:
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców,
którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *)
lub
należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy
kapitałowej:
........................................................................................................................................................................
……………...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
*) Niepotrzebne skreślić

………….…….........................................................
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy

………………………………., dnia ………..…...……
miejscowość
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