POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO GK.271.11.2019.WS
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazów- gmina Gubin”
Przebudowa drogi gminnej w m. Jazów w ramach funduszu dróg samorządowych.

Gubin, dnia 22 październik 2019r.
Egzemplarz pojedynczy.

Wykonawcy,
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego
w nw. postępowaniu
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
informuję, że w terminie wyznaczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej
SIWZ) zostały złożone następujące oferty:
Złożone oferty:
Oferta nr 1: Łukasz Biedziuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE BRUK – BUD, ul. Gen. Pułaskiego 37a/60, 66-620 Gubin , cena
brutto: 1.193.100,00 zł, termin gwarancji: 7 lat.
Oferta nr 2: Krzysztof Sawicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „AŻUR”, ul.
Podgórna 17, 66-620 Gubin , cena brutto: 1.040.680,86 zł, termin gwarancji: 7 lat.
Oferta nr 3: Piotr Opadczyk, Paweł Opadczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Trans Oder – Plus ul. Ogrodowa 20, 66-620 Gubin, cena brutto: 1.056.774,53 zł, termin gwarancji:
7 lat.
Warunki płatności, termin wykonania zamówienia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w SIWZ.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 1.270.000,00 złotych brutto.

Wójt Gminy (–) Zbigniew Barski

Wykonano w pojedynczym egzemplarzu.
Dnia: 22.10.2019 r.

UWAGA!
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
PZp zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców tworzących spółkę cywilną lub przez wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie
należy złożyć oddzielnie.
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.....................................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazów - gmina Gubin”.
Oświadczam (my), że: (należy zaznaczyć/wypełnić odpowiednie pole)*
⎕* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
⎕* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą niżej wymienione
podmioty:
1.……………………………………………………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………………………………………………..

............................................................., dnia ........................... 2019 r.

…………………………………….……………………………

(podpis (y) osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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