GMINA TRZEBIELINO
Ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ e-mail: sekretariat@trzebielino.pl
PNOŚ.271.22.2.2020.2

Trzebielino, dnia 14.01.2021 r

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

Dot. zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino, znak
sprawy: PNOŚ.271.22.2020.2
− Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień
Publicznych w dniu 23.12.2020 r. pod nr 771281-N-2020
Działając na podstawie art. 90 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2020) w związku z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Trzebielino zamieszcza informacje z otwarcia ofert.
W dniu 14.01.2021r. godz. 10.15 ustalonym, jako termin otwarcia ofert, Zamawiający reprezentowany przez Komisję
Przetargową w składzie:
1. Urszula Franc
– Przewodniczący Komisji
2. Lucyna Rokicka
– Członek Komisji
3. Mariusz Matyszewski
– Członek Komisji
dokonała otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 688.000,00 zł brutto
W terminie 14.01.2021 r. do godz. 10:00 złożono następujące oferty:
Nr
oferty

Cena netto w zł

Cena brutto w zł

Okres gwarancji

„KRĘŻEL” Sp. Z o.o.
Ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica

753.125,45

926.344,30

60 miesięcy

2.

„LEMAR” Leszek Bigus
ul. Płotowska 2, 77-132 Niezabyszewo

722.631,00

888.836,13

60 miesięcy

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek
Przyborzyce 7, 77-100 Bytów

520.290,11

639.956,84

60 miesięcy

Nazwa oraz adres Wykonawcy

Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) i
art. 90 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2019 r., poz. 2020). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Z poważaniem
Wójt Gminy
mgr Tomasz Czechowski
Otrzymują:
1. strona internetowa bip.trzebielino.pl
2. a/a

