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Projekt pn. ,,Poprawa jakoSci powietrza w gminie l(olbuszowa * montaZ ekologicznych kotl6w
centralnego ogrzewania" realizowany jest w ramach clzialania 3.3 Poprawa jako6ci powietrza,

poddzialania 3.3.1 Realizacja plan6w niskoernisyjnych - wymianaLr6del ciepla, Regionalnego Programu

0peracyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 201,4-2020 na podstawie Umowy numer

RPPK.03.03.01-18-0007 /1,8-00 z dnia 28.05.2019 r.

I(olbuszow a, dnia 2 hpca 2020 t.

2p.271.1.26.2020 _ h4il{A KOLBUS ZOW A
Lil. Obroricow Pokoju 21

zAMA\yrAJACY 
",. 

r"uillrorfr?13-"ur'#? r*
Gmina Kolbuszowa NIP 814-15-76-232
ul. Obrodc6w Pokoju 21

36-100 I(olbuszow^

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
zadante pn.: Dostawa i rnontaL kotl6w centralnego ogrzewania w ramach proiektu

,,Poprawa iako6ci powietrza w gminie Kolbuszowa- rrrontai ekologicznych kotl6w
centralnego ogrzewania" -,,Dostawa i montaZ kot{6w na biomasq"

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo pv,el<aztnc Urzpdorvi J']ublikacji Unri Europejskiej w dniu
2020-05-22 r. ot^z opublikowanc rv Dziennikr-r Urzqdorvl,m Unii liuropejskiel pod nr 2020/S
102-245525 w dniu 2020-05-27 r.
()gloszenie o zam6r.vieniu - l)ostawa

l'crmin skladania ofert: clo c1na2hpca2020 r. clo godz. 10:00.

C)twarcie ofert rv dniu: 2 lipca 2020 r., goclz. 1,2:00.

1. Dzialalqc na podstawie art. B(r ust. 5 ustarvy z dnra 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wreir

publicznych (tekst jedn. l)2. U. z 201"9 t. poz. 1843) /ustawa Pzp/ Gmina I(olbuszowa

przekazuje informacje, o kt6rych rrrowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp:

1) I{wota, lirk4Zanta..;vialqq, za111s1:z^ przeznaczy(. na sltnansorvanie zatr6wienia: 1 51,7 724,00 z,l

(slorvnie: jeden mrlion pig6sct sieclcmnadcic q,sigg, sieclemset dwadzie6cia cztety zl00/100),

2) L,ista zLozonych ofert:

Nr
oferty

Fitma (nazwa) lub
nazwisko otaz adres

wykonawcy
Cena brutto

Okres gwarancji na

kaZdy kociot na

biomasq

Termin
wykonania
zam6wienia

Warunki
platnoSci

I

Firma Uslugowa
'fechmar Zieliriski

N,Iareh

36-101 Przylsk 101 B

127 650,00 z,l B lat

do 90 dni od

dnia

podpisania

umou,T

Zgodnie

z zapisarni

SIWZ.
Rozdzial IV

Istotne
postanowie

nia umowy

1,



2

Rakoczl, Stal Sp. z o.o.

(Lider l(onsorcjum)

ul. I(azimierza

i\'{ireckiego 5

31 450 Stalorva Wola

114 185,60 zl 7 llt

do 90 dni od

dnia

podpisania

LImOW)/

Zgodnie

z zapisami

SIWZ.

Rozdziat IV

Istotne
postanowie

nia umowy

2. Zgodntc z att. 24 ust. 11 Lrstawy l)zp Wl,konawca w terminie 3 dni od da\ zamieszczeT'tra na

stronic intcruetorve) informacji, o kt6rej rnorva w art. 86 ust. 5 ww. ustawy, przel<azuje

Zantwralucemu o6wiacl czeflle o przyfl'Tleyno(ci lub braku przy121"2no6ci do tej samej grlrp)/

kapitatrorvej, o kt<itej rrlowa w N;t.24 Lrst. 1 pkt 23 ustarvl, PZp.Wnz z,e zlozentem o6wiadczenia,
liTylronawca mozc ptzedstawi6 dowody,, ie powtqzania z innym \X/ykonawc4 nic prowadz4

do zakl6cenia konkurcncji w prorvadzonych postQpowaniu o udzielenie zam6wienia.

Snorzadzono 1 esz.:

1 egz. - A/a.
Zamieszczono na s tronie internetowe 1 Zamawtalqcego

(

?
n Zuba


