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Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup oraz
dostawa kruszywa w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz realizacji zadań
Funduszu Sołeckiego w 2020 r.”.
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zamawiający podaje następujące
informacje:
1. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu
zamówienia wynosi 287.249,56 zł brutto.
2. Nazwa firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz
z oferowanymi cenami oraz terminem płatności:
1) Grupa Producencka „WIELOPOLANKA” Sp. z o.o., Wielopole 62, 33-210
Olesno, Żwirownia Rogale, 19-520 Banie Mazurskie. Oferowana całkowita cena
brutto za wykonanie zamówienia wynosi 307.421,00 zł. Termin płatności 30 dni od
dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
2) TRANS-ŻWIR Jan Kitowicz, Gajewo, ul. Suwalska 6A, 11-500 Giżycko.
Oferowana całkowita cena brutto za wykonanie zamówienia wynosi 334.744,50 zł
brutto. Termin płatności 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
3. Jednocześnie zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp,
wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiającego niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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