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Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej  

nr 2051 S Górki – Stany, gm. Przystajń”. 

 (nr sprawy: IR.272.1.10.2020) 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych kwota odczytana bezpośrednio przed otwarciem ofert, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 60 000,00 zł 

 

Otwarcie ofert: 23.11.2020 r. 
Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy 

 
Cena brutto 

 

 
Termin gwarancji  Termin realizacji zamówienia Warunki płatności 

1. Architektura i Projekty 

Damian Bejton 

ul. 3 maja 71 a 

44-230 Czerwionka-Leszczyny  

52 890,00 zł 60 m-cy Do 30.07.2021 r. zgodnie ze wzorem umowy 

2. Biuro Inżynierskie TRAKT 

Grzegorz Lewowski 

Sędzisław 50 

58-410 Marciszów 

159 900,00 zł 
 

60 m-cy Do 30.07.2021 r. zgodnie ze wzorem umowy 

3. A&J CONSULTING  

Andrzej Kałużny 

ul. Krzemieniecka 12a/8 

49-300 Lubin 

42 420,00 zł 60 m-cy Do 30.07.2021 r. zgodnie ze wzorem umowy 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia  

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 

oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

ZATWIERDZAM 
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju 

/-/Piotr Mach 



 

(pieczęć Wykonaw-

cy/Wykonawców) 

Propozycja/Wzór  

Lista podmiotów należących do tej  

samej grupy kapitałowej*/ 

informacja o tym, że wykonawca nie 

należy do grupy kapitałowej*. 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
na: 

 

 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą:  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2051 S Górki – Stany, gm. Przystajń” 

w imieniu Wykonawcy: 

__________________________________________________________________________ 
 
informuję, że: 
 
*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 
*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w skład której wcho-
dzą następujące podmioty: 
 
 

Lp. Nazwa Adres 

1.   

2.   

 

 
 
 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

*niepotrzebne skreślić 
 
 

 


