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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
 

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
p.n.  
Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka wraz z załadunkiem, dostawą i 
rozładunkiem na wskazaną przez Zamawiającego budowę na terenie Miasta i Gminy 
Opoczno w 2019r. 
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, że:  
1. Na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 80 000,00 zł brutto. 
2. Do upływu terminu składania ofert tj. 13.02.2019r., do godz. 11.00 w siedzibie 

Zamawiającego złożono 2 oferty. 
 

Zestawienie  ofert: 

Nr 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

Ceny ofertowa 
brutto zł 

Czas reakcji 
na 

zgłoszenia  
( II kryterium) 

 

Termin 
wykonania 
zamówieni

a 

Warunki 
płatności 

 

1. 

 
P.H.U. „DAW – TRANS” 

SŁAWOMIR 
PODSTAWKA  

Kostomłoty Drugie  
Ul. Bugajska 77 

26- 085 Miedziana Góra 
 

1) 1 tona piasku – 48,74 zł 
2) 1 tona żwiru – 51,66 zł 
3) 1 tona szlaki – 43,05 zł 

3 dni 

Od daty 
podpisania 
umowy do 

31.12.2019r 

 
 

Zgodnie z 
zapisami  

SIWZ  
 

2. 

 
HAKUNA 

Halina Defratyka 
Sitowa 51 

26-300 Opoczno 
 

1)1 tona piasku – 14,76 zł 
2) 1 tona żwiru – 19,68 zł 
3) 1 tona szlaki – 36,90 zł  

3 dni 

Od daty 
podpisania 
umowy do 

31.12.2019r
. 
 

 
Zgodnie z 
zapisami  

SIWZ  
 

 

3. Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na 
stronie internetowej powyższej informacji zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – w formie pisemnej z oryginalnym podpisem osoby 
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 3 do SIWZ. 
                                                                                                             
 Do wiadomości:                                                                                                               Burmistrz  
 - Strona internetowa www.bip.opoczno.pl                                                                /…/ Dariusz Kosno 
- a/a                                                                                                                           

http://www.bip.opoczno.pl/

