
IR.271. 8 .2017        Tarnów, 2017-05-15

INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że po otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego na:   na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku parafialnego
na funkcję domu kultury, zlokalizowanego na działkach nr 1548/1 i 1548/2 w Woli Rzędzińskiej.

wpłynęły następujące oferty: 

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Cena (w
PLN)

Termin
wykonania

Okres
gwarancji

Warunki
płatności

1
MKD Spółka z o.o. 
33-152 Pogórska Wola 78 E 

657.480,00 30-04-2018 5 lat 30 dni

2
Spółdzielnia Rzemieślnicza 
Wielobranżowa 
33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 22 

688.992,74 30-04-2018 5 lat 30 dni

3

Firma Handlowo-Usługowa 
EFEKT Jarosław Smosna
Koszyce Małe ul. Lipowa 31
33-111  Koszyce Wielkie 

573.199,51 30-04-2018 5 lat 30 dni

4

Firma Handlowo-Usługowa 
HYDROLAND 
Józef i Dariusz Lizak S.C. 
33-200 Dąbrowa Tarnowska 
ul. Jagiellońska 20

590.139,39 30-04-2018 5 lat 30 dni

5
 TOMAX  Spółka z o.o. 
33-100 Tarnów 
ul. Bernardyńska 15/9

631.908,96
30-04-2018 5 lat 30 dni

1. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:            731.000 zł
brutto. 

2.  Zgodnie  z  art.  24  ust.11  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r  PZP,  Wykonawca  w terminie  3  dni od
zamieszczenia  na  stronie  internetowej  informacji  o  której  mowa  w  art.  86  ust.  5  ustawy,  przekazuje
Zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej,  o której mowa w art.  24 ust.1 pkt.23. 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 przekazać Zamawiającemu w oryginale. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o  zamówienie  przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Formularz  jest załącznikiem do siwz. 



Otrzymują:
1 x strona internetowa Zamawiającego
1 x /a


