
WCK.1.2019

INFORMACJA

o której mowa w art. 86 ust.5 Prawo zamówień publicznych z otwarcia ofert na przetargu pn:

Termomodernizacja  dachu  wraz  z  przygotowaniem  pod  montaż  instalacji

fotowoltaicznej

i robotami towarzyszącymi.

1. Miejsce składania ofert: Wodzisławskie Centrum Kultury 
                                              ul. Ks. Płk. W. Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski

2. Data przetargu: 15 kwietnia 2019 r.

3. Godzina otwarcia ofert: 11.00

4. Ilość ofert jakie wpłynęły:  5

5. Otwarcie ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Całkowita kwota wynosi: 220.000,00  zł brutto ( słownie: 
dwieście dwadzieścia  tysięcy zł brutto.

6. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2019 r.

7. Warunki płatności zgodnie z SIWZ.

8. Kryteria oceny oferty:

- cena: 60%
- doświadczenie kierownika budowy – 40 %

9. Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono:

OFERTA NR 1

Firma Handlowo-Usługowa PMP plus- Marek Szymański
ul. gen. Władysława Andersa 4a/1
98-200 Sieradz

       - cena: 502.182,84 złotych brutto
       - doświadczenie kierownika budowy: 20 lat



OFERTA NR 2

Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Dryka
ul. 3-go Maja 53
44-268 Jastrzębie Zdrój

- cena: 439.017,86 złotych brutto
- doświadczenie kierownika budowy: 18 lat

OFERTA NR 3

Firma Handlowo-Usługowa „ANA” Anna Wutke-Knieć
ul. Nawisie 52
32-626 Jawiszowice

      - cena: 501.981,72 złotych brutto
      - doświadczenie kierownika budowy: 10 lat

OFERTA NR 4

Zakład Remontowo-Budowlany „RENOS” - Jacek Buczyński
ul. Wolności 209
41-800 Zabrze

adres do korespondencji:
ul. Maurycego Mochnackiego 6/5
41-800 Zabrze

       - cena: 599.932,97złotych brutto
       - doświadczenie kierownika budowy: 11 lat

OFERTA NR 5

PPUH BLOK
ul. Katowicka 50
41-600  Świętochłowice

        - cena: 585.815,99 złotych brutto
        - doświadczenie kierownika budowy: 18 lat

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy PZP. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

w postępowaniu dot.

Termomodernizacja dachu wraz z przygotowaniem pod montaż instalacji 

fotowoltaicznej i robotami towarzyszącymi.

Nazwa Wykonawcy*:

........................................................................................................................................

.

Adres 

Wykonawcy*: ........................................................................................................

Oświadczamy, że Firma,/y, którą/e reprezentujemy

1) nie należy do grupy kapitałowej*, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami), 

z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym 
postępowaniu.

2) należy do grupy kapitałowej*

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami), 

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym 
postępowaniu:

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić



Wykonawcy
data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy


