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Kryteria wyboru ofert

Cena Brutto (zl)

INI'ORMA CJ A Z OTWARCIA OI'ERT
zaoanle pn.:

Zadunie nr 'l: utwardzenie placu wruz z przebudowq drogi wewngtrznej przy Miejskiej
i wiatowej Bibliott:ce Publicznej w Kolbuszowej

danie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 104035R ul. Jesionows w km 0+00A - 0-t077
w lhuszowej

Ogloszcnie w Biuletynie Zam6wienie Publicznych nr 574421-l.J-2019 z dnra2019-07-16 r.

Ogloszenie o zam6wienir: - Roboty bud<twlane

Ternrin skladania oferl: do dnia 31 lipca )019 r. do godz. 10:00
Otwarcie olert w dniu: 31 lipca 2019 r. do godz. 10:15

Dziala.l4c na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawa z dnia 29 stycztia 2004 r. - Prawo zlam6wief
publicz.nvch (t.j. Dz. l). t 2018 r. poz. 1986 z po2n. zm) Cimina Kolbuszowa przek:azuje
intbrnrac.ie, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamowtehpublicznych:

1. Kwola, 1al<E Zamau'iaj4cy zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia:

299 400'00 zl (slownie: dwieScie dz.iewiEcdziesi4t dzieu,igi tysigcy czterysta:4 00/100)

w tym:

dunie nr I : Utwurdzenie placu wraz z, przebudowq drogi wewngtrznej przy Miejskiej
i Powiatowej Bibli.otece Publicznej w Ifulbuspwej: 200t 000,00 zt

dunie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr i,04035R' ul. Jesionowa w km 0+000 -
0+077 w Kolbuszowej:

2. L)sta'zlolonych ofelt:

Naztva i adres wykona

Przedsigbiorsl.wo Rob6t Drog<
Sp6ika z o.o. w Mielcu, 39 3

Mielec. ul. Korczaka 6a

arancll

Razen: 148 477,90 zl



Gmino Kolbuszowa
ul, Obroncow Pokoiu zt,
j6 -t o o Kolbuszow o, w oj, p odkarp ackie

Firma Iludowlana ..CtJZDA"
Zbignieu Guida
ul. Szkolna 104,

36 - 147 Kosowy

..BRLJK DAR" Dariusz
Skawinski
lJreri Osr-rchowski
39 - 304 Czermin

- Zadanie nr l: Utwardzenie placu
wraz. z, przebudoir,4 drogi w,:wnglrznej przy
Mie.iskie'j i Pou,iatowej Bibliotece Pubiicznej
i,i,KolbLrszowc'j

- Zadanie nr 2: Przebudowa drogi
gminne.j nr 104035R ul. Jesionc,wa w km 0+000
- 0+071 w Kolbuszowej

322 000,00 zl - Zadanie nr 1: Ul.wardzenie placu
wraz z przebudowq drogi wewngtrznej przy
Miejskiei i Powiarowej Bibliotece publicznej
w KolbLrszorvej
| 75 000,00 zl - T.adanie nr 2: Przebudowa drogi
gnrirrnej nr 104035R ul. Jesionowa w km 0+000
- 0+011 w Kolbuszowej

3. Okles realizacji okrcslony u, umorvie. tj.: do 31.10.2019 r.

4. Wartrnki platnoSci z.ostaly okreilone u' SIWZ - F.ozdzial V Istotne postanowienia
umowy,

5. Zgodnie: z arr. 24 ust. 11 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zarn6wieh
publicznych (t j. Dz. U . z 2018 r. poz. 1986 z po2n. zm.'.) Wykonawca w terminie 3 dni
od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa
w art. 86 ust. 5 w/w ustawy, przekazu.ie Z awiaj4cemu oSwiadczenie o przynaleZnoSci
lub brak.lr przvnaleznoSci do tc'i samej grupy kapitalowej, o kt6rej tno*u w art. 24 ust.
I pkt 23 ustawy Prawo Zarn6wien Publicznych. Wra:z ze Aozeniem oSwiadczenia.
w),konawca moze przedstawic dowody, 2e powiqzaria z innym wykonawc4 nie
prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w prowadzonych prostgpowaniu o udzielenie
zanrowienia.

Bvwnsnur, U!SZOWEI

-22
67yt-.f;i7_sfuig


