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Gmina Kolbuszowa
ul. Obroncow Pokoju 2l
36-100 Kolbuszowa

Kolbuszowa, dnia 19 lipca 2019 r.

INFORMAC,IA Z OTWARCIA OFERT
zadanie pn.:

Ladanie nr l: ,,Budou'a oSwietlenia wzdlu2 drogi gminnej w Solectwie Nowa Wie6"

Zadnnie nr 2: ,,Dohrudowa o$wietlenia ulicznego w Swierczowie"

Ogloszenie w Iliuletynie Zamowieri Publicznych nr 569037-N-2019 z dnra2079-07-04 r.

Ogloszenie o zamowieniu Roboty budowlane.

fernrin skladania ot-ert: do dnia 19 lipca 2019 r. clo godz. l0:00
Otwarcre of'ert w dniu: 19 lipca 201 9 r. do godz. l0: I 5

Dz.ialaiac na podstawie art. 86 usrt. 5 lJstawa z dnta 29 sl,ycznia 2004 r. - Prawo zamowren
publiczn-v-ch (t.j. Dz,. tJ. z 2018 r. poz. 1986 z po2n. zm.) Gmina Kolbuszowaprzeka:zuje
infbrmac jc. o kt6rych mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zam6wien publicznych:

l. Kwola. .jak4 Zanrau,'iajqcv z.anierza pr7.e/rdc7,t-c na sfinansowanie zam6wienia:

39 000,00 zl (slownie:rrzy'dzreici dziewigi tysigcy zI00ll00) w tytn:

Zadanie nr l: ,,Budowa oiwietler,ria wzdlu2 drogi gminnej w Solectwie Nowa Wiei": 29 000,00 zl

Zaclunie nr .7; ,,Dobudowa oiwietlenia ulicznego w Swierczowie"; 10 000,00 zl

2. [.ista zloT-onych oI-ert:

Kryteria wyboru ofert

Cena Brutto (zl)

Zadanic nr l: ..Flr-rdou'a o(wietlenia wz.dlu7 drogi gminnej
u Solcctr.i ic Nol'lr W ic(. tl 211.44 zl
/-adanic nr 2: ..l)obudowa oiwietlenia ulicznego

,ln Swiclczowie":17 5o5.5tl zl.
Razem: 59 843,02 zl
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Grnina Kolbuszowa
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Razem: 43 593,75 zl
I

, Zadanic rrr l: ..[]Lrdowa oSwietleuiir wzdlu?. drogi gminnej
w Solectwie Nowa WieS: 34 142,94 zl
Zadanie nr 2: ,,Dobud,owa oSwietlenia ulicznego
w Swierczowie": 1l 22'7,38 zl.

Razem: 45 370.32 zl

3, Okres rcalizacii oklcSlony w unowic. tj.: do 16.09.2019 r.

Waruniki platnoSci zostaty okreSlone w SIWZ - Rozdziai V Istotne postanowienia
umow)'.

Zgodnie 'z arI. 24 ust. 1 1 lJstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowiefr
publicz:nych (1.j. Dz. l,t.2.2018 r. poz.. 1986 zpo'2,n. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni
oci dat1, zanrieszczcnia na stronic internetowej intbrmacji, o kt6rej mowa
\\'arl. 86 ust. ,5 \'iw usta\ l-. prl-e kazu-ie '/,arnawial'4cemu oSwiadczenreoptzynaleznoSci
lLrb braku przynale'ZnoSci do te.j samej grlrp) kapita.lowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.
I pkt 123 ustawy Prawo Zamowiefi Publicznych. Wraz ze zloZeniem oSwiadczenia,
WykonLawca mohe przedstawii dowody, 2e powtqzania z rnn Wykonawc4 nie
prowaclz4 do zaklocenia konkurencji w prowadzonych postgpowaniu o udzielenie
zamowienia.
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