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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 20L4-202O na podstawie Umowy numer RPPK.06.03.00-18-

0031/18-00 z dnia 17.06.20L9 r.

Fundusze
Europejskie
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Rzeczpospotita
Potska

Unia Europejska
Funduse Sp6jnoJci

Projekt pn. ,,Poprawa jakoSci Srodowiska poprzez rozw6j teren6w zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa" jest
realizowany w ramach dzialania 2.5 Poprawa jako6ci Srodowiska Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko
2Ot4-2020 na podstawie Umowy numer PO1S.02.05.00-00-0020/18-00 z dnia 08.07.2019 r.

Kolbuszowa, dnia 11 maja 2020 r.
zP .27 t.t.22.2o4MINA KOLBUSZOWA

ul. Obrohc6w Pokoju 21
AMAWIAJACy: 36 - 1 OO l(c$Lrlts,.zo'tr'ra

--= {011l,22 71 3311, iax (017) 2?.72939
Gmina Kolbuszoiv[ NIP tl'1 !:l '\:;'1{:\-?3'2
ul. Obrofc6w Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

INFORMACJA Z OTWARCIA OT'ERT
zadanie pn.:

Nadz6t inwestotski na zadaniu inwestycyinym pn. ,rBudowa ci4gu pieszego wzdluit tzeki
Nil, ptzebudowa ulicy Patkowei, rczbudowa patkingu wtaz z niezbEdnq inftastruktur4

tealizowanych w tamacltzadania pn. zagospodarowanie teren6w wzdhL, tzeki Nil
w tamach tewitalizacii Miasta Kolbuszowa

Ogloszenie w BiuletynieZ*m6wienie Publicznych nr 535233-N-2020 z dua2020-04-28 r.

Ogloszenie o zam6wieniu - Uslugi

Tetmin skladania oferc do dnia 11 maja2020 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofettw dniu: 11 maja2020 r. do godz. 10:15

Dzialajac na podstawie att. 86 ust. 5 Ustawy z drua 29 stycznta 2004 t. - Prawo zam6wiei
publicznych (tj.Dz.U. 22019 r. pol.1843) Gmina I(olbuszowaptzekazaje infotmacje, o kt6rych
mov/a w art.86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zam6wieipublicznych:

1. I(wota, jakqZ*mawiajqcy zamierzl przeznLczy(. na sfinansowanie zam6wieua: 41273172 zl
(slownie: cztetdzieicijeden tysigcy dwie6cie siedemdziesiqttrzy zl72/100).



2. Lista zlozorych ofert:

3. Okres rcahzacli okte5iony w umowie, tj.: Rozpoczqcie tob6t niezwlocznie po podpisaniu
umowy z zasttzeteniem pkt. 3.3.1. onz 3,3,2, umowy (istotne postanowienia umowy -
tozdzi*lY SIWZ).
Zakoirczenie tob6t do 06.12,2021 t. z, zasttzeL,eniem, 2e termin wykonania zakrcsu
rzeczowego dotycz4cego ul. Parkowej do15.12.2020 t,

Przez zako{tczenie tob6t uznaie siq dzie6 zgloszenia przez wykonawcq gotowo6ci
do odbioru koricowego tob6t po wykonaniu calo6ci rob6t obiqtych zam6wieniem.

4. \X/arunki platnoSci zostaly okreSlone w SIWZ -Rozdziat.V Istotne postanowienia umowy.

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznra 2004 r. - Ptawo zam6wiei publicznych
(tj. Dz. U. z 2079 r. poz. 1843).Wykonawca w tetminie 3 dni od daLy zarieszczetia na stronie

internetowej informacji, o kt6rej mowa w att. 86 ust. 5 w/w ustawy, przekazwjeZamatitajqcemu
o6wiadczenie o przynalezno6ci lub btaku pzynaleznoicido tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 wtawy Prawo Zam6wie( Publicznych. \Xlraz ze z\oietiem
o6wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi6 dowody, 2e powiqzanta z inrrym Wykonawc4 nie

ptowrdzqdo zakL6cenia konkutencji w ptowadzonych postgpowaniu o udzielenie zam6wieria.

Z up. BURI

fuIare

Lp. Nazwa i adtes wykonawcy

Kryteda wyboru ofeft

Cena Brutto
(zt)

Czas teakcii na wezwanie
Zamawiaiqcego do

stawienia siq na Terenie
budowy/w siedzibie

Zamawiajqcego

L.

EKOTRANS laboratotium dtogowe
Hanna Kic
,al. Lazy I(ostkowskie 25

37-500Jaroslaw

47 847,00 zl do 6 godzin toboczych

2.

Arkadis Sp. z o. o. Ml sp. k.
,d,. SN.oteczna 47

38-1,20 Czudec

65 792,64 zN do 6 godzin roboczych

3.

INNOVIA Ktzy sztof. Kutdziel
State Siolo 138

37-630 Oleszyce

54 000,00 zt do 6 godzin toboczych
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