
 

Oznaczenie sprawy: ZPI.272.11.2018                  Nowy Sącz, dn. 22.06.2018 r. 
 

INFORMACJE PODANE NA OTWARCIU OFERT 

UDOSTĘPNIANE W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku 

Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o halę sportową 
 

1. Podana bezpośrednio przed otwarciem ofert kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia wynosi: 

5 500 000,00 zł brutto 

2. Wymagany przez zamawiającego termin realizacji (wykonania) zamówienia: 

Zamawiający wymaga zakończenia wykonania (realizacji) zamówienia wraz z uzyskaniem ostatecznej 

decyzji pozwolenia na użytkowanie w terminie do 12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, 

przy czym przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy z wybranym wykonawcą. 

3. Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w wymaganym przez zamawiającego 

terminie oraz ceny i okresy gwarancji jakości i rękojmi, zawarte w ofertach: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy 

Elementy oferty podlegające ocenie 

Cena ofertowa 
brutto 

Gwarancja jakości 
i rękojmia 

1 

Konsorcjum Firm: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – 
Usługowe Bogdan Romanek 
os. 1000-lecia 4b/12 
33-340 Stary Sącz 
F.H.U.B. ZŁOCKI Robert Złocki 
Kamionka Wielka 343 
33-334 Kamionka Wielka 

5 280 000,00 zł 8 lat 

2 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe 
BUDMEX Sp. z o.o. 
ul. Magazynowa 2 
33-300 Nowy Sącz 

4 809 242,28 zł 7 lat 

3 
REMAR Renata Golonka 
33-388 Gołkowice Górne 56 

5 588 000,00 zł 5 lat 

4. Termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności określono w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ). 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na 

stronie internetowej niniejszej informacji, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 798). 

Treść oświadczenia znajduje się w odrębnym pliku na stronie internetowej zamawiającego. 

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

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

Beata Zięcina – Kasieczka 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000798

