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INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

IN 11 o J - i / u j i -f -

Ostrowek, dnia 28.03.2018r

po .

Dplyczy przetargu na:

;/Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w
miejscowosci Okalew - Pod Bor od km 0+000 do km 0+872 o dt. 0,872 km"
Dziataja,c na podstawie art.86 ust. 3 Ustawy prawo zamowien publicznych (t j . Dz. U z 2017
r., poz. 1579 ) informuje, ze w dniu 28.03.20l8r obecnym na sesji otwarcia ofert przekazano
naste_puja,ce informacje :
Kwota jakg Zamawiaja.cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia wynosi
367 000,00 zt (stownie: trzysta szescdziesiqt siedem tysie_cy ztotych brutto).
Komisja przetargowa informuje, ze w dniu 28.03.2018r o godzinie 10:15 odbyto sie. otwarcie
ofert. W wyznaczonym przez Zamawiajqcego terrninie ztozono 3 oferty, przez nizej
wymienionych Wykonawcow.

Nr

oferty

1.

2.

3.

Nazwa (firma) i adres

Wykonawcy

,,Bud-Trans" Roboty Budowlano-

Drogowe, Maria Karbowiak

ul. Uniejowska 170A

98-200 Sieradz

Ustugi Ogdlno - Budowlane

Jarostaw Btach

Pcjtnow 239

98-335 Patnow

Przedsi^biorstwo Handlowo-

Usfugowe ,,LARIX" Sp. z o.o

ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

Cena (zt)

( brutto )

641493,17

497781,00

718909,27

Okres

gwarancji

60 m-cy

60 m-cy

60 m-cy

Termin

wykonania

do

15.09.2018

do

15.09.2018

do

15.09.2018

Warunki
ptatnoici

21dniod

ztozenia

faktury

21 dni od

ztozenia

faktury

21 dni od

ztozenia

faktury

\\Qit

petnionych

funkcji kier.

budowy

6

5

5

Zamawiaj^cy zgodnie z trescit) art. 24 ust.ll Ustawy prawo zamowien publicznych przypomina o obowiazku nadestania do

Zamawiaja.cego w terrninie 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci

do tej samej grupy kapitatowej. Wraz z oswiadczeniem Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiazania z innym

wykonawca. nie prowadza do zakiocenia konkurencji

2. Stanistaw Bednik

3. Adam Zaiadzki

4. Malgorzata St^pieri.

( Podpis cztonkow komisji)

1 . Andrzej Grzybowski L$™J$f..


