
 

Zakład Komunalny           
Ul. Poznańska 2 
62-025 Kostrzyn 
            
                                   Kostrzyn, dnia  05.05.2020 r. 
 
 
oznaczenie sprawy ZP.1.1.2020/PN 
 
 
 
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. 

Estkowskiego w Kostrzynie. 

Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 

1843, ze zmianami), informujemy, że na otwarciu ofert w dniu  05.05.2020 r. została podana kwota przeznaczona na realizację 

zamówienia  na rok 2020 w wysokości netto:  301 000,00 zł.  (słownie: trzysta jeden tysięcy złotych 00/100.).Termin wykonania  

robót  do  23.10.2020 r. oraz zostały odczytane następujące informacje dotyczące złożonych ofert. 

 

Nr 

ofe

rty 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto w zł.  
Podatek 

VAT w zł. 

Cena brutto w 

zł. 

Okres 

gwarancji 

w 

miesiącach 

1. PROJCON, ul. Balicka 76 C/2, 85-135 
Bydgoszcz 
 

225 900,00 51 957,00 277.857,00   49 

2. PHU DROKAN Starczanowo 44, 62-330 
Nekla 

137.266,43 31.571,28 168.837,71  49 

3. P.H.U. AGRO-AQUA Jakub Kurkowski, 
BŁUGOWO 39, 77-400 Złotów 

288.617,80 66.382,09 354.999,89 49  

4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 

RYMANIAK, ul. Jeleniogórska 7a/64 Poznań 

190.204,25 43.746,98 233.951,23 49 

5. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe 

WODKAN Tadeusz Szustek, ul. Słoneczna 19, 

62-200 Gniezno 

285.000,00 65.550,00 350.550,00 49 

 
Jednocześnie przypominamy o obowiązku Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
niniejszej informacji, o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia . Obowiązek ten dotyczy również podmiotów, na których zasoby powołuje 
się wykonawca, w celu spełnienia warunków uczestnictwa.  
Załączniki: 
 

1. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Aleksandra Włodarczak-Specjalista ds. Zamówień publicznych. 
Tel. 61 8178 239 w.39 
 
 
 
 



 
Znak sprawy ZP.1.1.2020/PN    

 

Załącznik nr 8 
 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOŚCI 

LUB BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona 

przez:……………………………………………………......................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę oraz adres wykonawcy/wykonawców) 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu 
nieograniczonego polegającego na wykonaniu robót budowlanych pn.: „Wymiana sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Estkowskiego w Kostrzynie” 
w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczam co następuje:  

• należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy Pzp, z 
następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty ww. postępowaniu :  

a) ………………………………………………………………………………………, 

b) ………………………………………………………………………………………, 

c) ………………………………………………………………………………………, 

(uzupełnić poprzez wskazanie firmy i adresu wykonawców przynależących do tej samej grupy 
kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty) * 

• nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy Pzp, z 
wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w ww. postępowaniu * 

 
……………………………………  
 
 
 
 
                              ……………………………………... 
 miejscowość i data  i podpis(y) osoby (osób) upoważnionych do podpisania niniejszej oferty 

 
 
 

 
 

* niepotrzebne skreślić  
 


