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INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 1. Budowa oświetlenia ulicznego                
ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gmina Olsztyn 2. Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej            
w Olsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie 
Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),  
przekazuję informacje z otwarcia ofert o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp  
Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę  269 000,00 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć 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 (01.04.2019 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 

ETEC Sp. z o.o.  
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2   

 
241 720,37 zł  

 

 
30.06.2019 r.  

 
60 m  

 
30 dni 

 
2 

ELEKTROTECH  Ewelina Mucha 
Sancygniów 80  
28 - 440 Działoszyce  

 
259 000,00 zł  

 
30.06.2019 r. 

 
60 m 

 
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).  


