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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie ań, 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz, u. z2018 r, poz- ,1986 Z
póżn. zm.} informuje się, że w dniu 07.10.2019r. o godzinie 09.30 po otwarciu ofeń w postępowaniu
prowadzony.n w trybie pnetargu nieograniczonego pn,: ,,Budowa &ogi p|zy ul, Powstańców w
sośnicowicach - projekt" podano do wiadomości obecnych wykonawców (osób) następuiące informacje

dotyczące otwartych of eń:

ofeńa N 1 - złożaa,ra pzez:
Pracownia Projektów lnstalacyjnych PROFILEX Barbara Macuda
ul. Ściegiennego 1/9, 32,3O0 Olkusż

dane o warunkach oferty
cena: 18 000,00 d brutto,
okies gwaiancii - 60 miesięcy,

ofeńa nr 2 - złoźona przez:
Firma ,A8s-Ochrona Środowiska" Sp. z o-o.
ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice

dane o Warunkach oferty
cena: 81 918,00 zł brutto,
okres gwaranc,ii - 60 miesięcy.

oferta nr 3 - złoźona pfzez:
Biuro proiektowe HYDRoGA Piotr Duda
ul. Za Wodą 12, 34-331 Pewei Mała

dane o warunkach ofeńy
cena: 34 440,00 zł brutto,
okres gwarancii - 60 miesięcy.

ofeńa nr 4 - złoźona przez:
BlURo PRoJEKTÓW BUDoWNICTWA KoMUNALNEGo sp. z o.o,
uL Gallusa 1,0/111, Ąo 594 Katowice

dane o Warunkach ofeńy
cena: 23 031,26 zł brutto,
okreś owarancji - 60 miesięcy.

oleda nr 5 - złożona plzeż:
Biuro Projektowo-Usługowe ,,ALDA" s.c. Hanna i Janusz Franiczek
ul. sk.zyszowska 39c, 44-300 Wodzisław Śl.

dane o warunkach ofeńy
cena: 17 958,00 zł brutto,
okres gwarancji - 60 slics!ęcy



Ponadto zamawiająey pzed otwarciem ofeń poinformo\łał obecnych na otwarciu ofeń, że na realizację
zamówienia zamierza prZeznaczyó kwotę 30 000,00 złotych brutto.

W t€rminie 3 dna od daty zamieszczenia na stronie internetowej ninlejszej informacji, q. od dnia
O7-1OlOt9 r. Yvyftonaw"cy zobawiTżrn ą da dożenia ńńafunia o prżynależTrŃci aIbo braku
przpabżności do tei §amei grupy kapitałrwei o któĘi mowa w art. 22 Ust. 1 pkt 23 u§tawy Pzp zgodnie
ze Fiq|erir stafi{rsdą€Ffi - załąezfifi( Ef § tl§ słlfilz. llvraź ze żłożeniem o{§wiadczenia, }łrykofiav{ca może
zło4ć dokumenty bądź informacje patwierdząące, źe powiązania z innym wykonawĘ nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji W postępowaniu.
ośWiadczenie Winno być załozone w fortnie pi§emnei. i dostarczone do §iedziby 7imawĘącćgo na
adrcB użąd rńąsk w #nicorrraach łĄ. Ryn€k 19, s€łr€łałiał- Pokri nr 9,l piętło,

Przewodnicżący komi§ii prżetalgowe.i


