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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.   

Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej  nr 1676K Lipnica Wielka - 

Przywarówka (budowa chodnika) od km 5+970 do km 8+800 w miejscowości Lipnica  Wielka. 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                      

( j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), poniżej przekazuje informacje z otwarcia ofert w ww. postępowaniu, które 

odbyło się w dniu 25.09.2020r. o godz. 10:15. 

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 160 000,00 zł brutto.  

W wyznaczonym terminie oferty złożyli: 

nr 

oferty 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

 

Cena oferty 

(zł brutto) 
wydłużenie 

okresu gwarancji 

Termin płatności 

faktury 

Termin 

realizacji 

1. Przedsiębiorstwo Obsługi 

Inwestycji Drogowych i Inżynierii  

Środowiska                                             

„NORDA” Rafał  Kleist                                 

43-316 Bielsko-Biała,                                

ul. Czapli  18 

152.350,00 2 lata 
zgodnie z SIWZ zgodnie z SIWZ 

2. F.U.H. „RENOWA”                                   

Krzysztof  Waniczek                                   

ul. Słoneczna 9,                                            

34-440 Kluszkowce 

156.691,45 

 

2 lata 
zgodnie z SIWZ zgodnie z SIWZ 

3. Pracownia Inżynierii Drogowej 

mgr inż. Piotr Kowalczyk                           

ul. Podhalańska 4/29 34-400 

Nowy Targ          

150.675,00 2 lata 
zgodnie z SIWZ zgodnie z SIWZ 

 
UWAGA: 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 (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

