Burmistrz Praszki
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka

Praszka, dnia 03.07.2020

IT.V.042.1.2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi
gminnej nr 100933 O – ul. Curie – Skłodowskiej wraz z przebudową skrzyżowania
z ul. Kolorową w Praszce – etap I
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jednolity Dz.U.2019.1843 z późniejszymi zmianami, dalej jako „ustawa”) Gmina Praszka informuje,
że w dniu 03.07.2020 o godzinie 1015 dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100933 O –
ul. Curie – Skłodowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kolorową w Praszce – etap I
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 780.000,00 zł.
W terminie do dnia 03.07.2020 do godz. 1000 wpłynęły oferty od 4 wykonawców zgodnie z poniższym
zestawieniem:

Cena
oferty

Okres
gwarancji

Termin
wykonania

Warunki
płatności

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

591.450,22 zł

60 miesięcy

30.10.2020*

zgodnie
z projektem
umowy

2.

Usługi Transportowe Dąbrowski Tomasz
Bór Zapilski 50
42-133 Węglowice

555.597,85 zł

60 miesięcy

30.10.2020*

zgodnie
z projektem
umowy

3.

P.U.H. „BUD-MET” Jarosław Kałmuk
ul. Słowackiego 30
42-134 Truskolasy

608.022,42 zł

60 miesięcy

30.10.2020*

zgodnie
z projektem
umowy

4.

REMOST Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Wielkie Przedmieście 26
46-300 Olesno

537.039,46 zł

60 miesięcy

30.10.2020

zgodnie
z projektem
umowy

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy w ofertach złożonych przez wykonawców
wymienionych w pkt 1-3 na wykonanie ww. zadania, zamawiający dokonał poprawek omyłek
polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, w skutek których termin wykonania zawarty
w ofertach ulega zmianie z 31.10.2020 na 30.10.2020.
*Działając

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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