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nr 

oferty
nazwa wykonawcy wartość brutto

okres gwarancji

(w m-cach) 

1

Konsorcjum w składzie:

Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z 

o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 

Partner: "ALTOR" Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 

Mińsk Mazowiecki

685 626,16 zł 60

2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

 Sp. z o.o., ul. Węgorzewska 4, Gajewo, 

11-500 Giżycko

545 651,04 zł 60

3
STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 

05-800 Pruszków
714 585,62 zł 60

Sporządziła: Anna Markowska

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

Zamawiający jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert , o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

pzp jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp – załącznik nr 5 do siwz. Wraz  ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi na terenie miejscowości Wyłudy” 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, iż w dniu 24.06.2020 r. o godz. 12:00 komisja przetargowa w 

składzie:

1. Monika Żywica - przewodniczący komisji

2. Wojciech Kopczyński  – członek komisji

3. Agnieszka Zakrzewska – członek komisji

4. Anna Markowska - sekretarz komisji

dokonała otwarcia ofert  ww. postępowaniu, które odbyło się w Sali Widowiskowej budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury w Pozezdrzu.

Do momentu upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty.

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi: 

608 657,16 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2020 r.

Pozezdrze, 25.06.2020r.


