Białogard, dnia 21.05.2020 r.
ZZDW-6.381.70.2020.1
INFORMACJE ZGODNE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY – PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamawiający na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert w postępowaniu
na: Koszenie traw i chwastów w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg

Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 3 zadania
Zadanie Nr 1 – Białogard
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 33 480,00 zł brutto
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące
ceny, terminu zakończenia I i II pokosu oraz warunków płatności zawartych w ofertach.
Oferta
Nr

Wykonawca

Cena brutto
(w zł)

Skrócenie terminu
wykonania I pokosu

Skrócenie terminu
wykonania II pokosu

1

Usługi w zakresie sprzątania Teresa
Kowalewicz, ul. Świdwińska 21f,
78-200 Białogard

32 849,71

o 20 dni

o 20 dni

3

Zakład Usług Komunalnych K.
Makarski i M. Makarska Sp. J,
ul. Runowska 1, 73-155 Węgorzyno

25 636,84

o 20 dni

o 20 dni

5

PPHU SOKÓŁ Wojciech Morawski,
Sokole 19E, 77-300 Człuchów

33 788,28

o 20 dni

o 20 dni

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr
Drab, Dzwonowo 20A, 78-630 Człopa

18 536,62

o 20 dni

o 20 dni

termin zakończenia robót
warunki płatności

max 30 dni roboczych
przelew – do 21 dni od dostarczenia faktury VAT

Zadanie Nr 2 - Sławoborze
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 44 100,00 zł brutto
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące
ceny, terminu zakończenia I i II pokosu oraz warunków płatności zawartych w ofertach.
Oferta
Cena brutto
Skrócenie terminu
Skrócenie terminu
Wykonawca
Nr
(w zł)
wykonania I pokosu wykonania II pokosu
Zakład Usług Komunalnych K.
3
Makarski i M. Makarska Sp. J,
34 254,68
o 20 dni
o 20 dni
ul. Runowska 1, 73-155 Węgorzyno
termin zakończenia robót
max 30 dni roboczych
warunki płatności
przelew – do 21 dni od dostarczenia faktury VAT

Zadanie nr 3 - DK 6
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 97 700,00 zł brutto
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące
ceny, terminu zakończenia I i II pokosu oraz warunków płatności zawartych w ofertach.
Oferta
Cena brutto
Skrócenie terminu
Skrócenie terminu
Wykonawca
Nr
(w zł)
wykonania I pokosu wykonania II pokosu
2

PHU JAR Regina Gębarowska,
ul. Malinowa 3, 76-031 Mścice

136 404,78

o 20 dni

o 20 dni

5

PPHU SOKÓŁ Wojciech Morawski,
Sokole 19E, 77-300 Człuchów

96 457,66

o 20 dni

o 20 dni

termin zakończenia robót
warunki płatności

max 50 dni roboczych
przelew – do 21 dni od dostarczenia faktury VAT

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, Wykonawca winien
przedłożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej co inny wykonawca składający
ofertę grupy kapitałowej – formularz w załączeniu.
Oświadczenie każdy z Wykonawców winien złożyć w oryginale.

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Koszenie traw i chwastów w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 3 zadania
oświadczam, że*:
nie należę do tej samej co inny wykonawca grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2018 poz. 798 z późn. zmianami)
należę do tej samej co inny wykonawca grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2018.798 z późn. zmianami) w
której skład wchodzą następujące podmioty:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….
(miejscowość i data)

……..……………….……………………………….
(podpisy Wykonawcy lub należycie umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy)

* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”.
** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. 2018 poz. 798 z
późn. zmianami) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
*** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

