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Kolbuszowa, dnia 26 czerwca2019 r.

zadanie pn.:

,,Budowa sieci kanalizacji sanittarnej z przykanalikami w obsza rze migdzy
ulicami Nowe Miasto i Pilsudskiego w Kolbuszowej"

ogloszenie w Biuletynie Zamowieri Publicznych nr 560251-N-201g z dnja20lg-06-12 r.
Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane.

Termin skladania ofert: do dnia26 czerwca2}lg r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert w dniu: 26 czerwca 2019 r. do godz. 10. 1 5

Dzialajqc na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawa z dnia29 stycznia2004 r" - prawo zam6wieri
publicznych (ti. Dz' IJ' z 2018 r. poz. 1986 z p62n. zm.) Gmina Kolbuszowa przekazuje
informacje, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zarnowiehpublicznych:

l. Kwota, jakq Zamawiaj4cy zanlterza przeznaczyd na sfinansowanie zamowienia:
150 000,00 zl (slownie: sto pigddziesi4t tysigcy zl001100).

2. Lista zlohonych ofert:

Lp. Nazwa i adres
wykonawcy

Kryteria wyboru ofert

GwarancjaCena Ilrutto (zl)

1.

KOALA Sp. z o.o.
ul, Niezlomnych2cl22
37 - 450 Stalowa Wola

184 Ct77,93 zl 3 lata

J

4.

Okres realizacji okreSlony w umowie, tj.:

Warunki platnoSci zostaly okreslone w
umowv.

do 31.10.2019 r.

SIWZ - Rozdzial V Istotne postanowienia



GminaKolbuszowa
ul. Obrofic6w Pokoiu zr,
j6-t o o Kolb uszow a, w oi, P odkarp ackie

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawa z dma 29 slycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri
publicznych (t j. Dz. U , z 2018 r. poz. 1986 z poLn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni
od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa
w ar1. 86 ust. 5 w/w ustawy, przekazuje Zamawiajqcemu oSwiadczenie o przynale2noSci
lub braku przynalelnoSci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Prawo Zam6wrcn Publicznych. Wraz ze zloaeniem oSwiadczenia,
Wykonawca mole przedstawii dowody, 2e powiqzania z innym Wykonalvc4 nie
prowadzq do zakl6cenia konkurencji w prowadzonych postgpowaniu o ud[ielenie
zam6wienia.


