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RW.VI.271 .10.2020

INFORMA CJ A Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie ar1. 86 ust. 5 ustawy z dtia 29 stycznia 2004r. Prawo zarrowięf' publicznych
(Dz. U. z20I9 r.,poz. 1843 ze zm.),Zamawiający przękałJję informacje, o których mowa w art. 86
ust.3i4ustawyPzp.
Otwarcie ofert dla zadania pn: ,,Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny
od km 0+000 do km 0+570", które odbyło się w dni,l22lipca2020 r. o godz.10:30.
Bezpośrednio przed otwarciem ofęrt Zarnauliający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyó na
sfinansowanie zamówienia, w wysokości 155 000,00 zł (brutto).
Do upływu ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 22.07.2020 r. do godz. 10:00 oferty
ńożylt następuj ący Wykonawcy:

L.
p.

Nazwa oraz adres Wykonawcy

cena brutto

Gwarancja

do 30 dni od dnia

BUD - TRANS
I

Roboty Budowalno - Drogowe
Maria karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 - 200 Sieradz

Warunki płatności

l25 749,30 zł 60 miesięcy

otrzymaniaprzez
płatnika
prawidłowo
wystawionej
faktury VAT
do 30 dni od dnia

2.

P.U.H. ,,DOMAX" Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42 -283 Boronów

I48 942,9I zł

60 miesięcy

otrzymaniapIzez
płatnika
prawidłowo
wystawionej
faktury VAT
do 30 dni od dnia

DROMAK Spółka z o.o.
_).

Poręby 268
98 -220 Zduńska Wola

lI5 912,49 zł

60 miesięcy

do 30 dni od dnia

WŁODAN Spółka z ograntczoną
4.

odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Porszewice 31
95 -200 Pabianice

otrzymaniaptzęz
płatnika
prawidłowo
wystawionej
faktury VAI

I04 396,07 zł

60 miesięcy

otrzymantaprzęz
płatnika
prawidłowo
wystawionej
faktury VAI

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
i Mostowych Sp. zo.o.
Czaftki 60
98 - 200 Sieradz

do 30 dni od dnia

137 710,62

zł 60 miesięcy

ottzymaniaprzez
płatnika
prawidłowo
wystawionej
faktury VAT

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamięszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, ptzekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależnościlub
braku przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy
PZP. Wruz ze złożeniemoświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powlązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, propozycja treści oświadczeniazostałazamieszczonaw załącznikunr 4 SIWZ.
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