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oznaczenie sprawy IZP.271.18.2017 
Strona internetowa 
www.olsztyn.bip.jur.pl 

   

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przekazuje 
informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej                
w Skrajnicy”  
Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 40 000,00 zł brutto  (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) 
Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Olsztyn,  Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10; 42-256 Olsztyn   
Do upływu terminu składania ofert (10.11.2017 r. do godz. 10.00) złożono następujące oferty: 

  

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena brutto   

 
Termin wykonania 

Termin gwarancji i 
rękojmi  

Warunki płatności 

 
1 

Zakład Produkcyjno- Usługowo -Handlowy 
„PRIMEX”  mgr inż. Marek Łyszczarz   
42-200 Częstochowa, 
Al. Jana Pawła II 132  
 

 
46 494,00 zł  

 
31.08.2018 r.  

 
--- 

 
30 dni 

 
2 

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 
Inwestycyjne „WUDIMEKS” Sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 60/62  
42- 200 Częstochowa  
 

  
26 937,00 zł  

 
31.08.2018 r. 

 
--- 

 
30 dni 

   

UWAGA !  

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

zamawiającemu:  

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24  ust. 1 pkt. 23. – wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 7 do SIWZ  (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 

muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.) 

- wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).    

 


