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Informacja z otwarcia ofert 

Zamawiający  Gmina Lipnica Wielka działając zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Poszerzenie drogi do Leśniczówki w Przywarówce K362471 w km 0+745-

1+925” 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację zamówienia i jest to kwota:  

232.863,53 zł brutto 

Do upływu terminu składania ofert (18.09.2020 r. godz.10.00) złożono następujące oferty: 

 

nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena ofertowa                       

(zł brutto)  
Wydłużenie okresu 

gwarancji 

Termin 

realizacji  

Warunki 

płatności  

1. 

Firma Handlowo-Produkcyjna 

REMAPOL Grzegorz Kalita                          

ul. Wielkie Pola 7                                          

31-764 Kraków  

243.540,00 o 2 lata 
zgodnie z 

SIWZ 

zgodnie ze 

SIWZ 

2.  
DROGBUD SOBANIAK Sp. z o.o.                                       

34-222 Zawoja 1970 
215.796,74 o 2 lata 

zgodnie z 

SIWZ 

zgodnie ze 

SIWZ 

3.  

TS BUD                                                  

TOMASZ STACHULAK                            

ul. Pogranicza 79                                   

34-480 Jabłonka  

237.320,48 o 2 lata 
zgodnie z 

SIWZ 

zgodnie ze 

SIWZ 

UWAGA: Na podst. art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 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  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.  

         

 

Mateusz Alojzy Lichosyt 

Wójt Gminy Lipnica Wielka 

 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0210.pdf

