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         Sucha Beskidzka 15.05.2019r.  

WZ. 272.13.2019 

Uczestnik postępowania  

Nr WZ.272.13.2019 
 

Zestawienie ofert 

 

Dot. przetargu nieograniczonego z dnia 15.05.2019r. na Roboty związane z wykonaniem remontów 

cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2019 roku 

 

Na podstawie art. 86 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.)  informuję:  

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:  

Część nr 1:  60 000,00 zł ;   

Część nr 2:  190 000,00 zł ; 

Część nr 3:  65 000,00 zł; 

Część nr 4:  235 000,00 zł; 

 

Poniżej zestawienie ofert: 

1. „TRANSCO” Firma Usługowo – Budowlana Adam Miernik, 34-242 Łętownia 625 

Cena oferty brutto dla Części nr 1: 68 068,20 zł 

Cena oferty brutto dla Części nr 2: - zł 

Cena oferty brutto dla Części nr 3: 69 568,80 zł 

Cena oferty brutto dla Części nr 4: - zł 

Termin realizacji zamówienia: 25 dni    

Okres gwarancji: 12 m-cy 

Warunki płatności: termin zapłaty faktur do 30 dni od daty ich dostarczenia 

2. Firma Usługowo – Handlowa „KOMBUD” Franciszek Kowalczyk, 34-242 Łętownia 378 

Cena oferty brutto dla Części nr 1: 46 740,00 zł 

Cena oferty brutto dla Części nr 2: 303 760,80 zł 

Cena oferty brutto dla Części nr 3: 54 350,62 zł 

Cena oferty brutto dla Części nr 4: 332 985,60 zł 

Termin realizacji zamówienia: 40 dni    

Okres gwarancji: 12 m-cy 

Warunki płatności: termin zapłaty faktur do 30 dni od daty ich dostarczenia 

3. DROGBUD SOBANIAK Sp. z o.o. 34-222 Zawoja 1970 

Cena oferty brutto dla Części nr 1: 128 731,80 zł 

Cena oferty brutto dla Części nr 2: 367 322,28 zł 

Cena oferty brutto dla Części nr 3: 139 137,60 zł 

Cena oferty brutto dla Części nr 4: 479 129,28 zł 

Termin realizacji zamówienia: 40 dni    

Okres gwarancji: 12 m-cy 

Warunki płatności: termin zapłaty faktur do 30 dni od daty ich dostarczenia 
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4. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TRANSDRÓG” Kaczmarczyk Sp. jawna, 34-222 

Zawoja 1962 

Cena oferty brutto dla Części nr 1: 203 589,60 zł 

Cena oferty brutto dla Części nr 2: 338 348,40 zł 

Cena oferty brutto dla Części nr 3: - zł 

Cena oferty brutto dla Części nr 4: - zł 

Termin realizacji zamówienia: 25 dni    

Okres gwarancji: 12 m-cy 

Warunki płatności: termin zapłaty faktur do 30 dni od daty ich dostarczenia 

 

Równocześnie jako załącznik do niniejszego pisma Zamawiający załącza wzór oświadczenia  

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w  art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy pzp, które Wykonawcy (zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) winni przekazać 

zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji 

(o której mowa w art. 86 ust. 5 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. 

 

z poważaniem  

STAROSTA SUSKI 

mgr Józef Bałos 
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wzór  

 
 
………………………… 
(nazwa i adres wykonawcy) 

 
Oświadczenie  

DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na Roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni 

dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2019 roku (postępowanie nr WZ.272.13.2019) 

 

My niżej podpisani 

                             (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

reprezentujący 

                             (nazwa firmy Wykonawcy) 

 

oświadczamy, że: 

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu *, 

- należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z następującym/mi Wykonawcą/ami*: 

Lp. Nazwa (firma) podmiotu Adres siedziby podmiotu 

1 2 3 

   

   

 

__________________ dnia _________ 

 

 

 

_____________________________________ 

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY  

* - niepotrzebne skreślić. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 


