Zarząd Dróg Powiatowych
Pyskowicka 54
42 – 600 Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry dnia: 2020 – 07 – 01
I N F O R M A CJ A Z OT W AR CI A O FE RT
Szanowni Państwo
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert na:
„Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
odbyło się w dniu 01 – 07 – 2020 roku o godz. 10:15.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
w wysokości 200 000,00 zł brutto. Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:
Lp.

1.

Firma (nazwa) luba nazwisko
oraz adres Wykonawcy, Numer oferty
Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane
„KEMY” Sp. z o.o.
94 – 303 Łódź, ulica Konstantynowska 24/26

Dane przedstawione na Formularzu Oferty

Zaoferowana cena brutto: 188 313,00 PLN.
Zaoferowany okres gwarancji: 12 miesięcy.

(1)

2.

GRUPABRAWO Sp. z o.o.
31 – 588 Kraków, ulica Isep 9

Zaoferowana cena brutto: 186 726,30 PLN.
Zaoferowany okres gwarancji: 12 miesięcy.

(2)

3.

Saferoad Grawil Sp. z o.o.
87 – 800 Włocławek, ulica Komunalna 7
(3)

4.

BIZA KOLOR
Znakowanie poziome jezdni i parkingów
Krzysztof Birlet
46 – 325 Rudniki, ulica Targowa 2

Zaoferowana cena brutto: 179 014,20 PLN.
Zaoferowany okres gwarancji: 12 miesięcy.

Zaoferowana cena brutto: 199 813,50 PLN.
Zaoferowany okres gwarancji: 12 miesięcy.

(4)

5.

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
42 – 283 Boronów, ulica Grabińska 8
(5)

Zaoferowana cena brutto: 195 985,99 PLN.
Zaoferowany okres gwarancji: 12 miesięcy.

mgr inż. Barbara Myland
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach
Załącznik:
- wzór oświadczenia o przynależności
lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
Kopia:
Zarząd Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy – Grupy Kapitałowe
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Pyskowicka 54
42 – 600 Tarnowskie Góry
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - art.24 ust.1 pkt 23
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. prowadzonego przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach pn:
„Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”

oświadczam, co następuje
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczamy,
że
nie
należymy
do
grupy
kapitałowej,
o
której
mowa
w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.)*

PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

2.

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

Oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa
w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), co podmioty wymienione poniżej,
które to złożyły ofertę w tym postępowaniu (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

Lp.
1.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

2....

Uwaga:
Wykonawca nie ma obowiązku składać pełnego wykazu podmiotów w zakresie tzw. grupy kapitałowej,
o której mowa powyżej. Należy wypełnić w/w wykaz tylko wtedy, gdy odrębną ofertę złożył
samodzielnie lub wspólnie z innymi wykonawcami podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej,
co wykonawca składający tą ofertę.
Jednocześnie
przedkładam
dowody,
że
powiązania
z
innym
wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia *)
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…
Uwaga:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,
że
wszystkie
informacje
podane
w
powyższych
oświadczeniach
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

