
 

 

            
 
 
 
 
                                                                Stara Kamienica, 22 sierpnia 2017 r. 
 

INFORMACJA 

 
z sesji otwarcia ofert 22.08.2017 r. złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy 

wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 554430-N-

2017 z dnia 20.07.2017 r. 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015 r., Dz. 

U. poz. 2164 wraz z późn. zm.) Zamawiający podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 212 000,00 zł (łącznie z VAT). 

2. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (w skrócie: SIWZ) dla postępowania jak w tytule. 

3. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 22.08.2017 r. do 

godziny 11:00 zostały złożone następujące oferty: 

 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena 

[w zł] z VAT 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

Okres 
gwarancji 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 

Firma „ROKOM” 

Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych  

H.G.I. Komorowscy Spółka Jawna 

z siedzibą: Ptaszków 85/2, 58-400 Kamienna Góra 

2 247 777,00 31.08.2018 r. 60 m-cy 

2. 

EUROTECH GRUPA Spółka z o.o. 

Nowa Kamienica 21/2 

58-512 Stara Kamienica 

1 777 822,66 31.08.2018 r. 60 m-cy 

  
Warunki płatności zostały określone takie same dla wszystkich Wykonawców – w SIWZ – Wzór umowy 

 
4. Nie wystąpiły oferty wycofane i złożone po terminie składnia ofert. 
 

 

 
 
 
 
 
    
    Wójt Gminy 
               /-/ Zofia Świątek  

5. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ww. ustawy, Wykonawca 
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, ma obowiązek 
przekazania Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ww. ustawy – wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  


