Domanice, 7 lutego 2020 roku
Gmina Domanice
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr ZP.0272.1.2020
Informacja z otwarcia ofert
1. Nazwa zamówienia: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej
w m. Domanice - Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji wodociągowej w Domanicach
- Kolonii, gm. Domanice”.
2. Zamawiający – Gmina Domanice działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej Pzp
zawiadamia, że:
1) otwarcie ofert odbyło się w dniu 7.02.2020 r. o godzinie 8:35,
2) Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć na realizację zadania 462.000 zł,
3) w wyznaczonym terminie ofertę złożyli:
Nr.
Nazwa i adres
Cena brutto
Termin
Okres
oferty wykonawcy
płatności
gwarancji
faktury
1
Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBAU, 491.985,36 zł
30 dni
5 lat
Pruszynek 49D, 08-110 Siedlce

2

Łukasz Cabaj „Hydra”, ul. Swobody 43, 478.470,00 zł
30 dni
5 lat
08-110 Żelków
3
Przedsiębiorstwo Robót Budowlano 484.746,10 zł
30 dni
5 lat
Instalacyjnych „Budokan” ul. Berka
Joselewicza 2, 08-200 Łosice
4) oferta Nr 2 złożona przez Łukasza Cabaja „Hydra” została w trybie art. 89 ust. 7b Pzp
odrzucona.
3. Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369).
4. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (w niniejszym przetargu została złożona tylko jedna oferta, co
zwalnia oferenta od złożenia oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów).
Zatwierdził:
Wójt Gminy Domanice
/-/ Jerzy Zabłocki

