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|NFORMACJA Z OTWARC|A OFERT

Działając na podsiawie ań. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2o19 r. poz. 1843 ze
zm.) informuje się, że w dniu 13-12.2019r. o godzinie 09,30 po otwarciu ofeń w postępowaniu

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,uporządkowanie gospodarki ściekowej w
Kozlowie - proiekt" podano do Wiadomości obecnych WykonawcóW (o§ób) następujące informacje

dotyczące otwartych ofeń:

ofeńa nr 1 - złożona pżez:
ALFA Boiena Habrajska
ul. Źe|iwna 38, 40-599 Katowice

dane o Warunkach ofeńy
cena: 476 871,00 zł brutto,
okres gwaranc.ii - 60 miesięcy.

ofeńa nr 2 - złożona plzez,.
Przedsiębiorstwo Unądzeń Ochrony Środowiska ,,BIOTOP" Sp. z o.o.
Ul. Jasna 4/4, ż?-4oo Zamość

dane o warunkach oferty
cena: 377 610,00 zł brutto,
okres gwarancji - 60 miesięcy.

ofeńa nr 3 - zlożona przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Uslu8ow€ ,,AKVo" sp. z o.o.
ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław

dane o Warunkach ofeńy
cena: 288 351,36 zł brutto,
okres gwarancji - 60 mie§ięcy.

Ponadto zamawiający przed otwarciem ofeń poinformował obecnych na otwarciu ofeń, że na realizac!ę
zamóWienia zamieza pżeznaczYć lłtlotę 200 000,00 złotych brutto.

W terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, ti. od dnia
13.12.2019 r. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia ośWiadczenia o przynależności albo braku
pźynaleźności do tej samej grupy kapitabwej o której mowa w ań.22 Ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie
ze Wżorem stanowiącym - załącznik nr 6 do slwz- wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
żożyć dokumenty bądź informac.ie potwierdza,iące, źe powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji W postępowaniu,
oświadczenie Winno być zalożone w formie Disemnei. i dostarczone do §iedziby Zamawiającego na
adres Użąd Miejski W sośnicowicach ul. Rynek 19, sekretariat - pokój nr 9, l piętro.
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