Ostróda, 07.05.2020 r.
Nasz znak: ZP.2610.10.2020.MT
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. t.j. z 2019, poz. 1843; dalej: uPzp) zamieszam informacje dotyczące postępowania pn.:
„Wykonanie remontu nawierzchni w m. Bogaczewo”
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 75 000,00 PLN
brutto.
W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:
1. oferta nr 1 złożona przez: Usługi Drogowo – Budowlane AS – DROG Marta Derejko –
Ferenc, ul. Gałczyńskiego 37/6, 10-089 Olsztyn warunki określone w ofercie:
1) cena ofertowa: 125 000,53 PLN brutto.
2) Wykonawca oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej na
wykonane roboty udzieli gwarancji i rękojmi w okresie: 60 miesięcy, licząc od dnia
protokolarnego odbioru końcowego.
3) Termin wykonania zamówienia: zakończenie: do 30.06.2020 r.
4) Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone w projekcie umowy.
2. oferta nr 2 złożona przez Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych
„STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn, warunki określone w ofercie:
1) cena ofertowa: 199 887,30 PLN brutto.
2) Wykonawca oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej na
wykonane roboty udzieli gwarancji i rękojmi w okresie: 60 miesięcy, licząc od dnia
protokolarnego odbioru końcowego.
3) Termin wykonania zamówienia: zakończenie: do 30.06.2020 r.
4) Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone w projekcie umowy.
3. oferta nr 3 złożona przez ASFALT TECHNIK Sp. z o.o., ul. Sosnkowskiego 59, 10-693
Olsztyn, warunki określone w ofercie:
1) cena ofertowa: 123 465,28 PLN brutto.
2) Wykonawca oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej na
wykonane roboty udzieli gwarancji i rękojmi w okresie: 60 miesięcy, licząc od dnia
protokolarnego odbioru końcowego.
3) Termin wykonania zamówienia: zakończenie: do 30.06.2020 r.
4) Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone w projekcie umowy.
4. oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja,
ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża, warunki określone w ofercie:
1) cena ofertowa: 98 874,78 PLN brutto.
2) Wykonawca oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej na
wykonane roboty udzieli gwarancji i rękojmi w okresie: 60 miesięcy, licząc od dnia
protokolarnego odbioru końcowego.
3) Termin wykonania zamówienia: zakończenie: do 30.06.2020 r.
4) Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone w projekcie umowy.
5. oferta nr 5 złożona przez MASTERS Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 47c/15, 82-300 Elbląg,
warunki określone w ofercie:
1) cena ofertowa: 117 919,42 PLN brutto.
2) Wykonawca oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej na
wykonane roboty udzieli gwarancji i rękojmi w okresie: 60 miesięcy, licząc od dnia
protokolarnego odbioru końcowego.

3)
4)

Termin wykonania zamówienia: zakończenie: do 30.06.2020 r.
Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone w projekcie umowy.

Przypominam jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca
może przedstawić dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
Grzegorz Puzon

W załączeniu:
1. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
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Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego na:
„Wykonanie remontu nawierzchni w m. Bogaczewo”
Postępowanie znak: ZP.2610.10.2020.MT
działając w imieniu Wykonawcy**:
………………………………………………………………………………………………………….............................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Nawiązując do zamieszczonej w dniu 07.05.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1.

składamy listę podmiotów*, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Lp. Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
1.
2.
3.
…..

......................................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

........................................
(data)

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt.23) ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

........................................
(data)

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art.233kk oraz 305 kk.

Zał. Nr 6 Wykonawca składa w oryginale w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
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