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Informacja z otwarcia ofert 
 
Zamawiajcy działając zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. ,poz. 2164 ) Wójt Gminy Lipnica Wielka przekazuję informację  z 
otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  dokonał otwarcia ofert w postępowaniu pt. BUDOWA BUDYNKU 
REKREACYJNEGO – AMFITEATRU WRAZ Z TRYBUNAMI I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZACĄ ORAZ BUDOWĄ INNYCH URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH W GMINIE 
LIPNICA WIELKA ”  
w ramach projektu pn. „Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i przyrodniczego 
dziedzictwa na polskiej i słowackiej Orawie”objętego współfinansowaniem ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020,  Oś Priorytetowa 1. „Ochrona i rozwój 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza  
 
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację 

zamówienia i jest to kwota 1.606.414.09 zł brutto.  

Do upływu terminu składania ofert (28.08.2017. r. godz.10.00) złożono następujące oferty: 
 

 

UWAGA: Na podst. art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm) Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu, zobowiązani są w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej 
informacji, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.. (Faks e-mail nie jest 
oryginałem, ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem, nie stanowi także formy pisemnej (wyrok KIO z 
dn. 9 lutego 2011 r., sygn. akt KIO/UZP 210/11). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

nr 
oferty 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Kryterium 1 

Cena oferty (zł brutto) 

Kryterium 2 
okres gwarancji 

jakości i rękojmi za 
wady 

Kryterium 3 
termin realizacji 

1. Firma Usługowo-Handlowa 
„Mitrans” Eksport-Import 
Mirosław Bałaś 
Zubrzyca Dolna 300 
34-484 Zubrzyca Górna 

1.590.493,00 zł 72 miesiące 22 czerwca 2018 r. 

2.  
Roboty Budowlane i Remonty 
Jerzy Polaczek 
34-483 Lipnica Wielka 104B 
 

1.485.000,00 zł 60 miesięcy 22 czerwca 2018 r. 


