Kunów, dnia 27.08.2019 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
złożonych w postępowaniu znak: IGP.I.271.5.2019

Gmina Kunów działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53),
przekazuje informację o ofertach złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3896, km 0+000 do
km 0+090”
Zamawiający na sfinansowanie powyższego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę
172.444,04 zł brutto.
W ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Nr
oferty

1

2

3

4

Nazwa i adres
Wykonawcy
„DROGOWIEC” s.c.
A. Jabłoński i M. Jabłoński
ul. Samsonowicza 15
27-400 Ostrowiec Św.
Miejskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych
Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 23
27-400 Ostrowiec Św.
DROMAR
R.L. Bożek
ul. A. Hedy ps. „Szary” 9a
27-400 Ostrowiec Św.
PHU „TOPEKO”
Sławomir Turbakiewicz
ul. A. Hedy ps. „Szary” 27
27-400 Ostrowiec Św.

Cena oferty
brutto
w zł.

Termin
wykonania
zamówienia

Długość gwarancji
na wykonane
roboty (miesiące)

Warunki,
termin płatności

169.246,89

Zgodnie ze SIWZ

60

30 dni

214.998,47

Zgodnie ze SIWZ

60

30 dni

149.721,68

Zgodnie ze SIWZ

60

30 dni

139.626,77

Zgodnie ze SIWZ

60

30 dni

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53) Zamawiający przypomina
Wykonawcom o obowiązku przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej www.kunow.pl
(www.bip.kunow.pl), oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

