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INFORMACJE  Z  OTWARCIA  OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn:

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na budowę oświetlenia ulicznego przy Orkana w Radlinie wraz 

z nadzorem autorskim

(art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

Zbiorcze zestawienie danych dotyczących Wykonawców oraz ofert złożonych w terminie tj. do dnia 5 marca 2020 r., godz. 11,45:, 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres Wykonawcy

Cena brutto [zł] Termin wykonania 
do dnia

Okres gwarancji Warunki płatności

1. Firma Projektowo Wykonawcza FAZA 
Przemysław Waltar
ul. Kołłątaja 7
44-337 Jastrzębie Zdrój

 
11 500,00 zł 250 dni od daty

zawarcia umowy. 
36 miesięcy Zgodnie z zapisami

SIWZ

2. ECO ENERGY POLAND Sp. z o.o.
ul. Górna 29 B
43-400 Cieszyn

4 960,00 zł
250 dni od daty

zawarcia umowy. 36 miesięcy Zgodnie z zapisami
SIWZ

3. FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA 4MAT
ul. Kasztanowa 60
44-330 Jastrzębie - Zdrój

9 790,00 zł
250 dni od daty

zawarcia umowy. 
 

36 miesięcy Zgodnie z zapisami
SIWZ

4. ELEKTROLEX S.C. Rajmund Leks, Edyta Leks
ul. Ks. Londzina 15
47-400 Racibórz

10 086,00 zł
250 dni od daty

zawarcia umowy. 36 miesięcy Zgodnie z zapisami
SIWZ

Uwaga: Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zgodnie z zapisem z Rozdziału XIII pkt 4.2. SIWZ w celu wstępnego 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Radlin, dnia 5 marca 2020 r.


