KI.271.3.2020
Fredropol, 2020-07-15

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: KI.271.3.2020.
Nazwa zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości
Darowice wraz z przerzutem ścieków z miejscowości Kupiatycze”
Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Gmina Fredropol informuje, co
następuje:
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
wynosi: 4.000.000,00 zł brutto.
W terminie do dnia 2020-07-15 złożono następujące oferty:
Złożone oferty
--------------------------------------------------------------------------1. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowo
Barbara Bieniasz
Krzemienica 333
37-127 Krzemienica
Cena oferty brutto:
3 870 382,26 zł
Cena oferty netto:
3 146 652,24 zł
oferowany okres gwarancji:
10 lat
2. Euroterm Sp. z o. o.
Stefana Batorego 4
37-700 Przemyśl
Cena oferty brutto:
Cena oferty netto:
oferowany okres gwarancji:

5 006 100,00 zł
4 070 000,00 zł
10 lat

3. Konsorcjum firm
Inżynieria Przemyśl Sp. z o. o. - Lider konsorcjum
ul. Stefana Batorego 2
37-700 Przemyśl
Inżynieria Rzeszów S.A. - partner konsorcjum
ul. Podkarpacka 59a
35-082 Rzeszów
Cena oferty brutto:
5 285 433,00 zł
Cena oferty netto:
4 297 100,00 zł
oferowany okres gwarancji:
10 lat
4. GEO Sp. z o. o.
ul. Złota Góra 19a
37-550 Radymno
Cena oferty brutto:
Cena oferty netto:
oferowany okres gwarancji:

5 479 848,36 zł
4 455 161,27 zł
8 lat

Handlowe

KILBUD

5. Instalbud Sp z o. o.
ul. Boya Żeleńskiego 6a
35-105 Rzeszów
Cena oferty brutto:
Cena oferty netto:
oferowany okres gwarancji:

6 738 846,51 zł
5 478 737,00 zł
10 lat

6. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich PRIMBUD Sp. z o. o.
ul. Nowa 30J
37-400 Nisko
Cena oferty brutto:
8 400 000,01 zł
Cena oferty netto:
6 829 268,31 zł
oferowany okres gwarancji:
10 lat

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Wykonawcy mogą wykorzystać wzór Oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, będący załącznikiem do niniejszej
Informacji.

Załącznik:
1. wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy ................................................................................................
Miejscowość ..............................................

Data .......................

Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia składa ją każdy z tych wykonawców.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
KI.271.3.2020. Nazwa zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w
miejscowości Darowice wraz z przerzutem ścieków z miejscowości Kupiatycze”,
prowadzonego przez: Gmina Fredropol
Oświadczenie wykonawcy
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
nawiązaniu do zamieszczonej na stronie Zamawiającego Informacji o treści
złożonych ofert oświadczam, że:
* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp, co wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;
* należę tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp, co następujący wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, przedkładam następujące dowody, że
powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

