
 
 
 

Czerwionka-Leszczyny, 21.08.2018 r.  
 
ZP.271.19.2018 
 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie                                                  
pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-
Leszczynach – Przedszkole nr 7, Gr 2”. 
 

     Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje się 
następujące informacje dotyczące ww. postępowania: 
 
1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, wynosi 143 613,66 zł brutto.  
 

2) nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
oraz informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych:  
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto Termin 
wykonania 
zamówienia 

Okres    
gwarancji 

Warunki 
płatności 

1 Przedsiębiorstwo 
Remontowo-Budowlane  
Grzegorz Gąsior  
ul. Mikołowska 113 a 
44-203 Rybnik  
 

213 268,53 zł Zgodnie 

z SIWZ 

72 

miesiące 

Zgodnie 

z SIWZ 

2 Semper Plus S.C. 
Krzysztof Hadaś  
Beata Hadaś  
ul. Daszyńskiego 239 
44-100 Gliwice  
 

209 929,93 zł Zgodnie 

z SIWZ 

72 

miesiące 

Zgodnie 

z SIWZ 

 

 

3) informacje dodatkowe: kara umowna za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia                     
w realizacji przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie osób skierowanych do 
realizacji zamówienia: 
 



Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  oraz 
adres wykonawcy 

Wysokość 
kary 

umownej za 
każdy dzień 
zwłoki lub 
opóźnienia                     
w realizacji 
przedmiotu 
zamówienia: 

Czy osoba, którą wykonawca skieruje do 
realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia 

budowalne, o których mowa w pkt 5.2 ppkt 2    
lit a SIWZ, dodatkowo posiada doświadczenie   

w kierowaniu robotami budowlanymi 
związanymi z budową lub przebudową lub 

remontem  
obiektu budowlanego obejmującymi w swym 

zakresie roboty polegające na dociepleniu 
dachów, stropodachów lub stropów budynku 

lub budynków ? 
 
 

1 Przedsiębiorstwo 
Remontowo-
Budowlane  
Grzegorz Gąsior  
ul. Mikołowska 113 a 
44-203 Rybnik  
 

0,3 % Tak 

2 Semper Plus S.C. 
Krzysztof Hadaś  
Beata Hadaś  
ul. Daszyńskiego 239 
44-100 Gliwice  
 

0,3% Tak 

 
Jednocześnie przypomina się, że każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji, zobowiązany jest 
przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru Załącznik Nr 7 do SIWZ. 
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania pomiędzy Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                        
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, należy złożyć w oryginale, przy czym 
Zamawiający uzna, że Wykonawca złożył przedmiotowe oświadczenie w terminie, 
jeżeli zostanie ono w tym terminie przekazane Zamawiającemu faksem albo za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, a następnie zostanie dostarczone 
Zamawiającemu w oryginale (w formie pisemnej). 
 

 


