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       ul. 3-go Maja 1 

                                               34-480 Jabłonka     
 
 
 
 
 
RINT.271.33.2019                                                  Jabłonka, dnia 17 października 2019 roku 
                            
 

Informacja z otwarcia ofert 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie rekanalizacji w miejscowości Zubrzyca 

Górna w 2019. 

 

Gmina Jabłonka z siedzibą w Jabłonce  przy ul. 3-go Maja 1, zwana w dalszej części 
Zamawiającym,  na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r, 
poz. 1986 z późn. zm. ) zwanej dalej „ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert, które odbyło 
się 17.10.2019 roku o godz. 12:05. 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 
29381,19 zł brutto. 
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.10.2019 r. do godz. 12:00 złożono cztery oferty: 
 

Numer 
oferty 

Firmy,   adresy wykonawców 
Cena brutto (zł)  

(Kc) 

Okres 
gwarancji (Kg) 

Termin 
wykonania 

1 
Usługi Wodno-Kanalizacyjne 
Marian Janowiak 
34-483 Lipnica Wielka 194 

29 800,00 zł 60 miesięcy 
30 dni od podpisania 

umowy 

2 

FUH DRWAL 
EXPOTR-IMPORT 
Józef Matonog 
Zubrzyca Górna 68 
34-484 Zubrzyca Górna 
 

28 686,06 zł 60 miesięcy 
30 dni od podpisania 

umowy 

3 
Zakład Handlowo-Usługowy 
Marcin Piechura 
Strzeszyce 68, 34-603 Ujanowice 

36 906,15 zł 60 miesięcy 
30 dni od podpisania 

umowy 

4 

TS BUD 
Tomasz Stachulak 
ul. Pogranicza 79 
34-480 Jabłonka 

19 647,36 zł 60 miesięcy 
30 dni od podpisania 

umowy 

Warunki  płatności zgodnie z warunkami ustanowionymi w SIWZ.  
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, winien przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy.  
Wzór oświadczenia w załączeniu (załącznik 1).  

 
 
 

/-/inż. Bolesław Wójcik 
Zastępca Wójta _

 
 

tel. +48 18 26 111 00 
tel. +48 18 26 111 20 
tel. +48 18 26 523 35 
fax.+48 18 26 524 68 

sekretariat@jablonka.pl 
www.jablonka.pl 

      Urząd Gminy 

Jabłonka 
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Załącznik 1                                                                                          Sygnatura Akt: RINT.271.33.2019 

 
 

Załącznik do informacji z otwarcia ofert z dnia: 17.10.2019. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: Wykonanie rekanalizacji w miejscowości Zubrzyca Górna w 

2019. 

 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności  
do tej samej grupy kapitałowej 

 

Nazwa wykonawcy................................................................................................................................. 

Adres wykonawcy................................................................................................................................... 

 
Oświadczam, iż: (odpowiednie wybrać) 

 

 
nie należę do tej samej grupy kapitałowej wraz wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym 
postępowaniu 

 

 
należę do tej samej grupy kapitałowej wraz następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę 
w przedmiotowym postępowaniu: 

 
1. ………… 

2. ………… 

3. ………… 

 
 
 
...............................................                  
 (miejsce, data)                          

.......................................................... 
(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców. 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

 
 


