ZP.0272.6.2020

Domanice, 4 sierpnia 2020 roku
Gmina Domanice
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr ZP.0272.6.2020
Informacja z otwarcia ofert
1. Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej nr 305 dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Domanice-Kolonia gm. Domanice”.
2. Zamawiający – Gmina Domanice działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej
Pzp zawiadamia, że:
1) otwarcie ofert odbyło się w dniu 4 sierpnia 2020 roku o godzinie 12:45;
2) Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
119.979,30 zł.
3) w wyznaczonym terminie ofertę złożyli:
Nr.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Termin płatności Okres
oferty
faktury
gwarancji
1

Przedsiębiorstwo Robót
198.580,54 zł 30 dni
5 lat
Drogowych „Regionalne Drogi
Podlaskie” sp. z o.o. ul. Brzeska
128, 08-102 Siedlce
2
Fedro Sp. z o.o.,
245.302,66 zł 30 dni
5 lat
Kolejowa 1, 08-445 Osieck
3
Przedsiębiorstwo
Robót 282.651,96 zł 30 dni
5 lat
Drogowo-Mostowych „MIKST”
Sp. z o.o. ul. Gdańska 69A,
07-100 Węgrów
4
P.
W. WIKRUSZ Adam 226.045,85 zł 30 dni
5 lat
Witkowski Orzeszowska 5,
07-106 Miedzna
4) Zamawiający wskazał, że w dniu 6 sierpnia 2020 roku, odbędzie się sesja Rady Gminy
Domanice, podczas której Zamawiający zdecyduje, czy może zwiększyć tę kwotę do
ceny najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zatwierdził:
Wójt Gminy Domanice
/-/ Jerzy Zabłocki

