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ZP.271.31.2018.PZ

Myszków, dn. 13.06.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
ZP. 271.31.2018.PZ

INFORMACJA Z O T W A R C I A O F E R T

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (t. j . Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający
zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 13.06.2018 roku
o godz. 11:05 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie remontów dróg
o nawierzchniach gruntowych w Myszkowie w 2018 r."
Firma i adres
Wykonawcy

Cena
ofertowa

Okres gwarancji
na wykonany
przedmiot
umowy
dla remontów
cząstkowych
nawierzchni
tłuczniowej
za pomocą
mechanicznego
zagęszczenia
tłucznia
0 głębokości
wyboi 7cm

Okres
gwarancji
na wykonany
przedmiot
umowy dla
wyrównania
istniejącej
podbudowy
tłuczniem
kamiennym
zagęszczanym
mechanicznie

Termin
usuwania
wad
przedmiotu
umowy
w okresie
gwarancji lub
rękojmi

135 252,65 zł

3 m-ce

3 m-ce

7 dni

Lp.

1.

2.

P.U.H.
„DOMAX"
Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów
P.U.K.
„SANIKO"
Sp. z 0 . 0 .
ul. Prusa 70
42-300
Myszków

Termin
wykonania
zamówienia
Warunki
płatności

Zgodnie
z SIWZ

266 176,07 zł

6 m-cy

6 m-cy

Kwota podana przed otwarciem ofert, jaką Zamawiający
na sfinansowanie zamówienia wynosi: 250 000,00 zł.

7 dni

Zgodnie
z SIWZ

zamierza

przeznaczyć

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Wzór przedmiotowego oświadczenia został w dniu
dzisiejszym zamieszczony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Myszków w zakładce PRZETARGI/Informacje z otwarcia ofert.
t up. BurmlstMa

(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Sporządził: Piotr Zaczkowski
Sprawdził: Andrzej Hagno
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