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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2019
poz.1843) informuje się, że w dniu 20.01.2021 r., godz. 13:30 po otwarciu ofert w postępowaniu

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont świetlicy wiejskiej w Gajewie
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne
wraz z infrastrukturą towarzyszącą" podano do wiadomości obecnych wykonawców (osób)
następujące informacje dotyczących otwartych ofert:
l. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia kwotę 386 840,14 zł
brutto, (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 14/100)
2. Zestawienie złożonych ofert:
Nazwa

Nr
oferty

Nazwa wykonawcy,
adres wykonawcy

kryterium:
Okres
trwania

Nazwa
kryterium:
Cena brutto

/w PLN/

gwarancji

l.

2.

3.

BRT Arkadiusz Krzemiński

Rozpędźmy, ul. Piekarska l, 82-500 Kwidzyn
Firma Handlowo Ushigowa KOD-BUD
Tomasz Dubilis

Mełno 43, 86-330 Mełno
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka l, 87-410 Kowalewo Pomorskie

4 lata

398 077,89

6 lata

356383,63

4 lata

375 946,88

Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 5 pkt 5.3 SIWZ Wykonawca, w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej gmpy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7
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