
Rogów, dnia 29.10.2020 r.  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest :  

„Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym z 

wykorzystaniem OZE” 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.) informuje, że: 

1. Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 

wynosi 480 000,00  zł brutto. 

2. W terminie do dnia 29.10.2020 r. do godz. 12 00 wpłynęły 3 oferty.  

3. O godz. 12 15  dokonano otwarcia ofert.  

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) oraz 

adres wykonawcy 

Cena oferty  

(w złotych) 

Okres 

gwarancji 

(w 

miesiącach) 

Doświadczenie 

kierownika 

budowy (ilość 

kierowanych 

robót) 

Doświadczenie 

kierownika 

robót 

elektrycznych 

( ilość 

kierowanych 

robót) 

Termin 

wykonania 

zamówienia i 

warunki 

płatności 

1. LEBART Bartosz 

Łogwiński i wspólnik 

Spółka Jawna  

Rakowiska 

ul. Kryształowa 21  

21-500 Biała Podlaska   

Brutto: 671 580,00  60  1 3 

Zgodnie 

z wymagania

mi SIWZ 

2. Grupa Ekoenergia Sp. 

z o.o.  

Sierakowice Prawe 141 

D  

96-100 Skierniewice 

Brutto: 461 250,00  60 3 3 

Zgodnie 

z wymagania

mi SIWZ 

3. Konsorcjum:  

I. GLOBALTERM Sp. 

z o.o. – lider  

ul. Magazynowa 13 B 

lok. 74 

02-652 Warszawa  

II.  Grzegorz 

Wieczorek  P.H.U. 

„Ciepło-Wiga” – 

partner 

ul. M. Kopernika 24 

96-100 Skierniewice  

  

  

 

Brutto: 500 610,00 60 3 2 

Zgodnie 

z wymagania

mi SIWZ 

 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy z 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informacji z otwarcia 

ofert, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej o której mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Zamawiający  


