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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający - Gmina Sochocin, Guzikarzy 9,   

09-110 Sochocin przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 10 października 

2018 r. o godz. 12³° w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 301163W w miejscowości 

Sochocin, ul. Kazimierza Pułaskiego działka nr ew. 52 na odcinku od km 0+000 do km 0+452 o 

długości 0,452 km” 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, która wynosi 219 256,53 zł. brutto. 

 

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz kryteria oceny ofert 

 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena oferty 

brutto 

(w zł) 

Okres udzielonej 

gwarancji 

1. 

INFRASTRUKTURA BUD-59 Spółka z o.o. 

ul. Kazimierzowska 43 lok.K 

02-572 Warszawa 

276 992,29 60 m-cy 

2. 

Z.U.H.”SEBUD” Sebastian Piętka 

ul. Reutta 16”B” 

06-400 Ciechanów 

 

217 950,47 60 m-cy 

3. 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 

„WAPNOPOL”  Adam Nowakowski 

 ul. Nadrzeczna 12 

 06-450 Glinojeck 

383 031,42 60 m-cy 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający - Gmina Sochocin, Guzikarzy 9, 09 - 110 Sochocin 

informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia, zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innymi Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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