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Projekt pn. "Ograniczenie problem6w spolecznych igospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych
lub przywr6cenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich

otoczenia" jest realizowany w ramach dzialania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2OL4-2O20 na podstawie Umowy nLmer RPPK.06.03.00-18-

003U18-00 z dnia 17.06.2019 r.
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Projekt pn. ,,Poprawa jakoSci Srodowiska poprzez rozw6j teren6w zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa" jest
realizowany w ramach dziatania 2.5 Poprawa jako3ci Srodowiska Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko

?P+fr- R$fgqg$sEgElPpno*v numer Po1s.02.0s.00-00-0020/18-00 z dnia 08.07.201e r.
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Kolbuszowa, dniaT kwietnia 2020 r.
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t\IP 814-1:;:7$-?-32

ZAMAWIAJ,{CY:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obroric6w Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

INF'ORMACJA Z OTWARCIA OFERT
zadanie pn.:

Budowa ci4gu pieszego wzdhtL zeki Nil, ptzebudowa ulicy Parkowei, rcbudowa
patkingu wraz z niezbgdn4 inftastruktttqrcalizowanych w tamach zadaniapn.:

Zagospodarowanie teren6w wzdtu? tzeki Nil w ramach rcwitafizacii Miasta Kolbuszowa

Ogloszenie w BiuletynieZam6wienie Publicznych nr 519974-N-2020 z drua2O2O-03-13 r.

Ogloszenie o zmiatie ogloszenia nr 540051848-N-2020 z drrta23-03-2020 r.

Ogloszenie o zmiarie ogloszenia nr 540057521-N-2020 z dnta01-04-2020 r.
Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowalne

Termin skladania oferfl do drrraT kwietnia 2020 r.. do godz. 10:00

Otwatcie ofett w dniu: 7 kwietnia 2020 r do godz. 10:15

Dzialajqc na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dtia 29 stycznra 2004 r - Prawo zam6wieit
publicznych (t.j. Dz. U. z 2079 r. poz. 1843) Gmina I(olbuszowa puekazuje informacje, o kt6rych
mowa w art.86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zam6wiert publicznych:

1. I(wota, jakqZamawtajqcy zamietz^ ptzezfiaczy(. na sftnansowanie zam6wieria: 4 127 371164 zl
(slownie: cztety miliony sto dwadzie6cia siedem tysigcy ttzysta siedemdziesi4t jeden zL 64/100).
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Lp. Nazwa i adtes wykonawcy

Kryteda wyboru ofert

Cena Brutto
(rt)

Dlugo66
oktesu

gwatancii

t.
Firma STAR
ul. Watszawska 87

33-240 Zabno
5 985 700,54 zN 5 lat

2.

Fitma Budowlana,rREMBISZ"
Ryszatd Rembisz
Zielonka39A
36-130 Rani26w

4 435 000,00 zt 5 lat

2. Lista zLozonych ofert:

3. Okres realtzacJi okre6lony w umowie, tj.: Rozpoczqcie rob6t: niezwlocznie po podpisaniu

umowy z zastrzeireniem pkt. 3.3.1. oraz 3.3.2., zakohczenie rob6t: do 6 grudnia 2021t.

z zasttzeiteniem, Ze termin wykonania zakresu rzeczowego

4. Warunki platnodci zosta\y okreSlone w SI\X/Z -P.ozdzial V Istotne postanowienia umowy.

5. Zgodnie z afi. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznra 2004 r - Prawo zam6wreh publicznych

(t.1. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenta na stronie

internetowej inforrnacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 w/w ustau], pruekazujeZamawia)qcemu

o6wiadczenie o przynale2no6ci lub braku przynaleLno,Sci do tej samej $upy kapitalowej, o kt6rej

mowa w att. 24 :ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zam6wiei Publicznych. Wnz ze zLo2eniem

o6wiadczenia, \Wykonawca r,":,oze przedstawi6 dowody, ze powiqzanta z innym \X/ykonawc4 nie

prowadzqdo zakl6cenia konkurencji w prowadzonych postgpowaniu o udzielenie zam6wienia,
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