POWIAT RZESZOWSKI
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

ZP.272.5.2019

Rzeszów, 22.05.2019 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Powiat Rzeszowski przekazuje informację
z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa budynku
Przychodni Rejonowej w Boguchwale o szyb windowy i klatkę schodową”.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 781 246,96 zł.
Wykaz ofert złożonych w terminie:
Numer
oferty

Nazwa oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania
zamówienia

1

Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak
ul. Bieszczadzka 16a
38-100 Strzyżów

729 828,87 zł

60 miesięcy

25.09.2019 r.

2

Akar Sp. z o.o.
ul. Zawiszy Czarnego 26a
35-082 Rzeszów

770 440,34 zł

60 miesięcy

25.09.2019 r.

3

POLBUD Tomasz Szczepański
ul. Słowackiego 24
35-060 Rzeszów

750 430,01 zł

60 miesięcy

25.09.2019 r.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, IV piętro, pok. 451
(kancelaria ogólna).
W załączeniu wzór oświadczenia.

STAROSTA RZESZOWSKI
Józef Jodłowski

ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Rzeszowski
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
WYKONAWCA:
.......................................................................
.......................................................................
(nazwa, adres)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Rozbudowa budynku
Przychodni Rejonowej w Boguchwale o szyb windowy i klatkę schodową”, uwzględniając informację,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej
„ustawą” oświadczam, że:
1. z żadnym z wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
1. z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu należę do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Lista wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
(nazwa, adres)
Jednocześnie przedkładam następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..................................... dnia.......................... r.
(miejscowość)

...............................................................
(podpis Wykonawcy)

Składając oświadczenie należy wybrać właściwy dla wykonawcy wariant pkt 1, zaś niepotrzebną
treść usunąć lub skreślić.

