INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych pn. „Modernizacja drogi we wsi Woroszyły” znak: BGGN.271.13.2018.SB.
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
zamieszcza następujące informacje:
1. kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia t.j.:
245 000 zł brutto.
2. nazwy firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także ceny,
terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte
w ofertach:
Oferta nr 1 – BRUKTON Sp. z o.o. ul. Zaścianki 71, 15-521 Białystok
cena: 359 603,35 zł brutto
termin wykonania zamówienia: 45 dni od daty udzielenia zamówienia
długość gwarancji: 5 lat
warunki płatności: wynikające z SIWZ
Oferta nr 2 – STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
cena: 614 210,92 zł brutto
termin wykonania zamówienia: 45 dni od daty udzielenia zamówienia
długość gwarancji: 5 lat
warunki płatności: wynikające z SIWZ

Oferta nr 3 – BUD-OGRÓD Jacek Marczyński, ul. Kolejowa 8, 17-132 Strabla
cena: 602 700 zł brutto
termin wykonania zamówienia: 45 dni od daty udzielenia zamówienia
długość gwarancji: 5 lat
warunki płatności: wynikające z SIWZ
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczenie należy złożyć w oryginale (wzór oświadczenia w załączeniu).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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(Nazwa i adres oferenta)

OŚWIADCZENIE
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Przystępując do przetargu nieograniczonego pod nazwą

Modernizacja drogi we wsi Woroszyły
oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot
-

nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), co jakikolwiek inny
podmiot, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu.*

-

należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), co wymienione w
tabeli poniżej podmioty, które złożyły odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu.*

* niepotrzebne skreślić
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wykazać, że istniejące
między nim, a podmiotami wymienionymi w tabeli powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, np. poprzez złożenie oświadczeń, dokumentów lub
informacji.
Lp.

Pełna nazwa podmiotu

Adres podmiotu

..............................................................., dnia ........................................
(miejscowość)

(data)

......................................
(podpis)

