Gmina Wasilków
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków

Wasilków, dnia 05.10.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych na zadaniu pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie znak:
BGGN.271.16.2018.PN.
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.:
450 000 zł brutto.
2. nazwa firmy oraz adres wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie:
a) Oferta nr 1 – TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały, 88-210 Dobre
 Zobowiązuję się zrealizować zamówienie za cenę oferty: 1 162 966,78 zł brutto.
 Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: od dnia podpisania
umowy do dnia 15.08.2018r.
 Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielam gwarancji i rękojmi za wady na
okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia.
 Zgadzam się na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia
Zamawiającemu faktury (zgodnie z § 6 istotnych postanowień umowy). Za dzień
zapłaty określa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
 Liczba wykonanych zadań przez kierownika budowy – 4.
b) Oferta nr 2 – ADA-LIGHT Sp. z o.o. Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin
 Zobowiązuję się zrealizować zamówienie za cenę oferty: 1 210 079,49 zł brutto.
 Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: od dnia podpisania
umowy do dnia 15.08.2018r.
 Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielam gwarancji i rękojmi za wady na
okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia.
 Zgadzam się na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia
Zamawiającemu faktury (zgodnie z § 6 istotnych postanowień umowy). Za dzień
zapłaty określa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
 Liczba wykonanych zadań przez kierownika budowy – 4.
c) Oferta nr 3 – BULLAIT Andrzej Ciuchta ul. Okulickiego 13/21, 82-300 Elbląg
 Zobowiązuję się zrealizować zamówienie za cenę oferty: 1 138 900 zł brutto.
 Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: od dnia podpisania
umowy do dnia 15.08.2018r.
 Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielam gwarancji i rękojmi za wady na
okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia.
 Zgadzam się na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia
Zamawiającemu faktury (zgodnie z § 6 istotnych postanowień umowy). Za dzień
zapłaty określa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
 Liczba wykonanych zadań przez kierownika budowy – 4.

d) Oferta nr 4 – EVERSPORT Sp. z o.o. ul. Kiersnowskiego 18/45, 03-161 Warszawa
 Zobowiązuję się zrealizować zamówienie za cenę oferty: 1 163 855,32 zł brutto.
 Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: od dnia podpisania
umowy do dnia 15.08.2018r.
 Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielam gwarancji i rękojmi za wady na
okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia.
 Zgadzam się na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia
Zamawiającemu faktury (zgodnie z § 6 istotnych postanowień umowy). Za dzień
zapłaty określa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
 Liczba wykonanych zadań przez kierownika budowy – 4.
e) Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROS Sp.j. Tadeusz
Kulesza, Adam Kulesza ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok
 Zobowiązuję się zrealizować zamówienie za cenę oferty: 1 100 000,07 zł brutto.
 Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: od dnia podpisania
umowy do dnia 15.08.2018r.
 Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielam gwarancji i rękojmi za wady na
okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia.
 Zgadzam się na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia
Zamawiającemu faktury (zgodnie z § 6 istotnych postanowień umowy). Za dzień
zapłaty określa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
 Liczba wykonanych zadań przez kierownika budowy – 2.
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.

……………………….
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA
W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ja (my), niżej podpisany(ni) .......................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz : …………………………………...…………………………………
....................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w związku z udziałem w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława
Rabczyńskiego w Wasilkowie znak: BGGN.271.16.2018.PN:
1. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

………………..…, dnia …………..……. r.
(miejscowość)

…………..………………………………
(Wykonawca lub osoba upełnomocniona)

2. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, z niżej wymienionymi
wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty/oferty częściowe w niniejszym
postępowaniu:
………………………………………………………………………...………….………………………
………………………………………………………………………………..………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwy i adresy firm)

………………..…, dnia …………..……. r.
(miejscowość)

…………..………………………………
(Wykonawca lub osoba upełnomocniona)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

