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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -                     

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843). 

 

 

Dotyczy: „REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI NOWINY SPZOZ – ETAP III” 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

W dniu 15.10.2020r. godz. 13:00 ustalonym, jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał 

otwarcia ofert przetargowych. 

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: Ul. Białe Zagłębie 32, 26-052 Nowiny 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na 

realizację zamówienia:  

Zadanie nr 1 – 7 000,00 zł brutto 

Zadanie nr 2 – 54 000,00 zł brutto 

Zadanie nr 3 – 23 000,00 zł brutto 

Do upływu terminu składania ofert (15.10.2020 r. godz. 12:00) złożono następujące oferty: 

Nr 

ofert 
Nazwa Oferenta Kwota brutto (zł) 

Długość okresu 

gwarancji (m-c) 

1. USŁUGI INSTALACYJNO-

BUDOWLANE „KOMPENS”  

25-677 Kielce, ul. Łazy 31  

z siedzibą  

26-085 Miedziana Góra 

Zadanie nr 1 – 

10 500,00 zł 

Zadanie nr 2 – 

52 000,00 zł 

Zadanie nr 3 -

20 500,00 zł 

48 

 

1. Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2020r. 

1. Warunki płatności: Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie po zakończeniu 

prac na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Strony bez uwag, w terminie 

do 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
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2. Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu do przekazania Zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym 

oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia. 

3. Oświadczenie, należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

4. Wzór oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej stanowi załącznik Nr 4.  

 

Nowiny, dn. 15.10.2020 r. 


