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Kolbuszowa, dnia 6 czerwca20lg r.

INFORMAC.TTA Z OTWARCIA OFERT
zadanie pn.:

,,Budowa o5wietrenia ur. Nowe Miasto w Korbuszowej"

ogloszenie w Biuletynie zamowiet'r Publicznych nr 5506g7-N-201 g z dnia20lg-05-22 r.
C)gloszenic o ;zamtiwieniu _. Roboty budowlane.

l'ermin sl<ladaniaol'ert: do dnia 6 czerwca 2019 r. do godz. 12.00
Otwarcie ofbrt w dniu: 6 czerwca 2019 r. do godz. l2ll5

Dziala.iqc na Podstawie art. 86 ust. 5 Ustawa z dnia29 srycznia2004 r. - prawo zamowielr
publicznych (ti. Dz. IJ' z 2018 r. poz. 1986 z p52n. zm.) Gmina Kolbuszowa przekazuje
informacje, o l<t6rych mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zam6wiehpublicznych:

l ' Krnota,, jakq Zamawiaj4cy zanierza przez,naczyc na sfinansowanie zam6wienia:
56 618,44 zl (slownie: pigddziesi4t szeSd tysigcy sze5dset osiemnaSc ie zl 44/100).

2. Lista z:lolonych ofert:

Kryteria wyboru ol'ert

Cena Brutto (zl)

83 981 ,66 zl 17.07.201\) r.

7 lat83 899,7li zl 17.07.2019 r.



Gmina Kolbuszowa
ul, abrofic6w Pokoiu zt,

36-t o o Kolbuszc,w o, w oi. P odkarpockie

Ttjl,llBlJD Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 1B
36 -- 100 Kolbuszowa

5

64 388.67 z.l 7 lat 17.07.2019 r,

Okres realizacji okreSlony w umowie, tj.: do 30 sierpnia 2019 r.

Warurrki platnoSci zostaly okreSlone w SIWZ - Rozdzial V Istotne postanowienia
umowy.

Zgodnie 'z ar1' 24 ust. l1 lJstawa 'z dnia 29 stycznia 2004 r. - Frawo zamowiei
publicznych (t,.j, Dz. U. z 201 8 r. poz, 1986 z, po2n. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni
od dat1, zanieszczenta na stronie internetowej infbrmacji, o kt6rej mowa
w ar1. 86 urst. 5 w/w ustawl'. przekazuje Lamawiapcemu oSwiadczenie o przynale2noSci
lub bri*u przynale'2.noSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 usr.
1 pkt 23 r;staw) Prawo Zan-r6wien Publicznych. Wraz ze zloZ.enierm o6wiadczenia.
Wykonaw,;a mo2,e przedstawii dowody, 2e powiqzania z innym Wykonawcq nie
prowadzq do zakl6cenia konkurencji w prowadzonych postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia.
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