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                                       Lipnica Wielka, dnia 17.07.2020 r.  

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.” Wykonanie ścieżek rowerowych oraz remont drogi do 

Leśniczówki w Przywarówce na terenie gminy Lipnica Wielka” 

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

1.424.153,71 zł brutto 

Do upływu terminu składania ofert (17.07.2020 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. 

ZIBUD Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością                                     

Spółka komandytowa                           

Kamienica 1000,                                             

34-608 Kamienica 

1.140.615,70 o 2 lata 
zgodnie z 

SIWZ 

zgodnie ze 

SIWZ 

2. 

MK BUD Sp. z o.o.                                                          

Bilsko 282,                                                      

33-314 Łososina Dolna 

1.298.356,40 o 2 lata 
zgodnie z 

SIWZ 

zgodnie ze 

SIWZ 

3. 
DROGBUD SOBANIAK Sp. z o.o.                                       

34-222 Zawoja 1970 
1.049.861,79 o 2 lata 

zgodnie z 

SIWZ 

zgodnie ze 

SIWZ 

4.  

STRABAG INFRASTRUKTURA 

POŁUDNIE Sp. z o.o.                             

Wysoka, ul. Lipowa 5a                                   

52-200 Wrocław 

1.307.124,47 o 2 lata 
zgodnie z 

SIWZ 

zgodnie ze 

SIWZ 

5. 

Kiernia Sp. z o.o.                                         

Ratułów 208                                                    

34-407 Ciche 

1.210.235,75 o 2 lata 
zgodnie z 

SIWZ 

zgodnie ze 

SIWZ 

6. 

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe                    

„JANDA” Janina Duda                                                     

Łostówka 271,                                               

34-730  Mszana Dolna  

1.050.000,00 o 2 lata 
zgodnie z 

SIWZ 

zgodnie ze 

SIWZ 

7. 

Eurovia Polska S.A.                                   

Bielany Wrocławskie                                         

ul. Szwedzka 5                                                       

55-040 Kobierzyce   

1.210.349,93 o 2 lata 
zgodnie z 

SIWZ 

zgodnie ze 

SIWZ 
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8. 

Podhalńskie Przedsiębiorstwo 

DROGOWO-MOSTOWE S.A.                         

ul. Szaflarska 102                                                 

34-400 Nowy Targ 

1.166.039,95 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

