Rzeszów, dn. 08.09.2017 r.
ZDP-5-DZP/373/17/2017

Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg
które odbyło się w dniu 08.09.2017 r. o godz. 10

15

w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych Rzeszowie,

ul. Budziwojska 149, pok. Nr 15,
zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Powiat Rzeszowski – Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie informuje,
że:
- na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę brutto: 849 133,46 zł
00

- do dnia 08.09.2017 r. do godz. 10 złożono 2 oferty:
Nr
oferty

Nazwa (firma)
Wykonawcy/imię
i nazwisko

Termin
wykonania

Termin
Płatności
/dni/

833 349,60

16.10.2017

30

794 678,40

31.10.2017

30

Siedziba/adres
zamieszkania

Cena (brutto)
/PLN/

1.

Zakład Budowy Dróg i
Transportu
Stanisław Babiś

Wierzawice 850
37-300 Leżajsk

2.

Zakład Transportu i
Budowy Dróg
Mieczysław Białowąs

ul. Budowlanych 2
37-500 Jarosław

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji,
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
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego
z Wykonawców.

ubiegania

się

o

zamówienia

publiczne

oświadczenie

składa

Oświadczenie należy złożyć w:
Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149, pok. Nr 12.
W załączeniu proponowany wzór oświadczenia.

każdy

...............................................
/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 24 ust. ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dalej jako: ustawa Pzp

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg
prowadzonego przez Powiat Rzeszowski – Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie oświadczam, że:
* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład której wchodzą
podmioty:
Lp.

Nazwa

Adres

* 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.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(Pieczęć i podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

.

