
Gmina sośnicowice
44_153 Sośnłcowice, Rynek 19
N]P: 969.1 1.22.687 RE6ON 276257788

Numer §p€wy zP-2ll2o1 9
sośnicowice, dnia 04, 1 0.201 9f.

lNFoRIlllAcJA z oTWARclA oFERT

Działając na podstawie art. 86 ust- 5 ustawy - P.aWo zamóWień pubłicznych {Dz.lJ. z2018 r. poz, 1986 z
późn. zm.) informuie się, źe w dniu (N,l0,2019r. o godzinie 09,30 po otwarciu ofeń w postępowaniu
pr8,vdzonym ,w trybie Tflź€Ęfgu fiieogranłcżonego pEt.: ,,Budffia drogi prźy łłl. §ilołr}icl(Ę łY
sośnicowicach wraŻ, z kanaliP€d.!ą deszczową i sanilamą - proie|ć" podano do Wiadomości obecnych
v/y*sna$rcóń/ {€scb) msĘp$jące infofinaqe doĘrczące ot$arĄph gfefł:

ofelta 
^r 

1 - złożona pżez:
Pracołrłnia Projektów lnstalacyinych PRoFlLEx Barbara Macuda
u| Śsieee,u,€cp 1/9, 32-300 otkr l<z

dane o Warunkach oferty
cena: 69 000,00 ź hrutto,
okres glwałancji - s micsięcy,

oferta nl 2 - Zbż6na prżeż:
RD( PRoJEKT Ro8ERT €RoDBcl(
ul- GeIr T. KułrzńY 62" 52-2L3 Wrodaw

dane o warunkach oferty
cena: 120 &t(!,00 ż brutto,
okres gwarancii - 60 mie§ięcy.

elerta nr 3 - złożońa plzez:
Biuro Proj€{Cowo-t .*ucĄłle #.Dł' s-c- }lanna i Janusz Franiczek
u[, Skr4rszowska 39c, 4lt-300 Wodzisław Śt.

dane o Warunkach oferty
cena: 77 490,00 zł brutto,
okres gwarancji - 60 miesięcy.

ofeńa ar 4 - złożona przez:
Firma ńB$ochrona Środowiska" Sp. z o.o.
ul. wi€{zbowa 1ą ltG158 Katowice

dane o Wafunkach ofefty
c§}aj. 109 224,00 ż brutlo,
okres g ,Yarafleii - €;0 mie8ięcy,

oferta nr 5 - złożona przez:
BluRo PRoJEKTóW BUDoWN|CTWA KoMUł,lAŁ EGo sp. ż o.o.
u|. Ga|lusa ].0/111, 4G594 Katowice

dane o Warunkach oferty
c€rra: 87 337,87 ż brutio,
okres gwarancfr - 60 mfusięcy.



of€rta nr 6 - zł]żloFla plz€Ż:
LP§llsp. z o.o.
t*. Żcliwła 38, lł0-599 Kat§rri€e

da$e o Warunkach oferty
c€fiaj 182 ł7ą§E * bii§ą
okres gYy,afancf - 60 mi€6Ęcy,

Ponadto zamawiający pęed otwarciem ofert poinformował obecnych na otwarciu ofeń, źe na realizację
zamóWienia zamiefza pęeznażzyć l<wotę 50 00ą00 żotyń brutto.

}Y tirmiflie 3 dnt od day ałłŃrce'lia na stpnie intemefu!€j oiniejsrej trłłormacji, §. 9d dnia
0ł.10.2019 r, Wykonawcy zobowiąani są do złożenia ośWiadczenia o prżyna|eżności albo braku
prznałeinosci do Ę sarnej srupy kapitałowej o któr€i mowa W ań. 22 ust. 1 pK 23 ustawy Pzp zg,odnie
ze wżorem stanowiącym - zaĘznik nr 6 do sll^ż. Wraz ze złożeniem ośWiadczenia, Wykonawca może
złoż,yć dokumerrł bądź informacje potwierdzające, źe powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zaldócenia konkurencji w postępowaniu.
osYriad€zerrie whrro bć żałożone w fomie olsemnei. i dostarEone do siedziby zamalrviaiącego na
adres Urząd i/rĘi§ki W sośnicowicaó uf. Rynek 19, §€kretariat - pokój nr 9, l piętro.

Przewodniczący komisji przetargowej
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