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Nowy Targ, 14 lutego 2020 r.
Numer sprawy: PZD-ZP.261.1.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Letnie Utrzymanie Dróg - Usługi Sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów rowów, zamiatanie i zmywanie
nawierzchni jezdni)
Na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843)
Zamawiający – Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert:
1. W dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 9:15 odbyło się otwarcie ofert.
2. Bezpośrednio przez otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę 439 761,90 zł brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Do terminu składania ofert złożono 2 oferty:
Cena brutto po
przeliczeniu
wagowym

Skrócenie
terminu
Okres rękojmi za
Termin wykonania
podstawienia
wady
sprzętu

Nume
r
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1

Saferoad Grawil Sp. z o.o.
ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek

272,39 zł 16 grudnia 2020 r. O 2 godziny

Zgodnie z siwz

Zgodnie ze
wzorem umowy

2

Firma Handlowo-Usługowa ,,KalTrans” Spółka jawna Kalata
34-424 Szaflary, Osiedle Nowe 1E

101,59 zł 16 grudnia 2020 r. O 2 godziny

Zgodnie z siwz

Zgodnie ze
wzorem umowy

Warunki
płatności

POUCZENIE
Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej przekazać
Zamawiającemu, aktualne na dzień złożenia, oświadczenie o przynależności (wg Załącznika nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
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dalej „siwz”) lub braku przynależności (wg Załącznika nr 9 do siwz) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz.369 ze zm.).
W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale.

_______________________________
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
mgr inż. Tomasz Moskalik
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