
 
 

  

 
Grodzisko Dolne  dn. 2018-01-30 

RI.271.1.2018      

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska- II ETAP 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

w wysokości: Łącznie :  664 935,29 PLN  

 

2. Zestawienie złożonych w terminie i otwartych ofert: 

 
 

NUMER 

OFERTY 

 

NAZWA (FIRMA) I ADRES 

WYKONAWCY 

CENA OFERTY  

BRUTTO 

(stanowi 

kryterium  

na zasadach 

określonych 

w SIWZ) 

OKRES  

GWARANCJI 

(3-6 lat) 

(stanowi kryterium  

na zasadach 

określonych  

w SIWZ ) 

TERMIN  

PŁATNOŚCI 

(7 dni, 14 dni, 30 

dni ) 

(stanowi 

kryterium  

na zasadach 

określonych 

w SIWZ) 

TERMIN 

WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 

(zgodnie z SIWZ) 

 



 
 

  

1. 

Przedsiębiorstwo Handlowo – 

Usługowo – Budowlane 

ALECO M.Kamiński 

D.Kamiński S.C. ul. 

Spółdzielcza 8 , 37-300 

Leżajsk  

568 832,75 PLN  4 lata  30 dni  10 maja 2018 

2. KELTECH Leszek Kak , 37-

418 Krzeszów n/Sanem 

Koziarnia 58  

521 680,07 PLN 5 lat  30 dni  10 maja 2018 

3. ZRB KOREm Kazimierz Koc 

Sp. j. 37-430 Jeżowe 701  
648 099,04 PLN 6 lat  30 dni  10 maja 2018 

4. Firma Usługowa GRZEŚKI , 

39-200 Dębica ul. 

Gawrzyłowska 36 

675 454,25 PLN 6 lat  30 dni  10 maja 2018 

5.  KAZBUT Mariusz Kasprzak 

39-304 Czermin Trzciana 477 
569 163,89 PLN  6 lat  30 dni  10 maja 2018  

6.  Usługi Budowlane ROMEX , 

Zawitkowski Roman , 37-500 

Jarosław ul. Dojazdowa 33 

590 970,12 PLN  6 lat  30 dni  10 maja 2018  

7.  Firma Usługowa EL-MAR 

Maria Karaś , 37-200 

Przeworsk , Gorliczyna 134  

515 301,69 PLN  6 lat  30 dni  10 maja 2018  

 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.  

23 u PZP; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

Uwaga: Każdy z Wykonawców składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji 

z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 u PZP).  



 
 

 
 

 



 
 

 

 Gmina Grodzisko Dolne - załącznik nr 5  Strona 4 z 5 

 

Załącznik nr 5 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ** 

 

.................................................. 

                                                     /miejscowość, data                                          

 

Wykonawca: 
………………………………

………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,             

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

                                                                                   Gmina Grodzisko Dolne  

                                                                                   37 – 306 Grodzisko Dolne  

                                                                                    

 

Zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                                         

Wykonawca: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia pn.:  

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości 

Opaleniska – II ETAP  

informuje, że  

oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję 
 

nie należy* do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w niniejszym 
postępowaniu - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (t .j. Dz. U. z 2017r., poz. 229, z późn .zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 
23 ustawy PZP.  
 
lub  
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- należy* do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w niniejszym 
postępowaniu - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.229 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 
23 ustawy PZP, z nw. wykonawcami:  

……………………………………………..……………………  

……………………………………………..……………………  

 

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami  nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia               (jeżeli wykonawca 

przedstawia dowody): 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

………….................................................                                                                              

(pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania )  

 

* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”. 

** Oświadczenie to Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 u PZP), samodzielnie (bez odrębnego wezwania 

ze strony zamawiającego).  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 11 u PZP).  

** Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2017 

r., poz.229 z późn. zm) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w 

sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 


