
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

(nr referencyjny RG.271.2.10.2020 ) 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlano 

- wykonawczej na rozbudowę stacji uzdatniania wody przy ul. Zdrojowej w miejscowości 

Żelechów, gm. Żabia Wola, prowadzonym przez Gminę Żabia Wola, dalej jako „postępowanie”.  

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” informuję, że w dniu 3 września                     

2020 r. o godz. 10.30 Komisja Przetargowa przystąpiła do czynności otwarcia ofert w postępowaniu. 

Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Żabia Wola. 

Do upływu terminu składania ofert w Urzędzie Gminy Żabia Wola, złożono 2 koperty. Nie było 

śladów otwierania ofert przed terminem wyznaczonym na ich otwarcie. 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 125 000,00 zł 

brutto w tym: 

 

Następnie otworzono oferty i odczytano informacje na temat nazwy i siedziby Wykonawcy, ceny 

brutto oferty (w zł) a także terminu płatności, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena oferty 

w zł brutto (C) 
Termin płatności (T)  

1. 
X DIMENSIONS SZYMON WADOWSKI, 

34-200 Sucha Beskidzka, Os. Śpiwle 4  
279 950,00 zł brutto 

30 dni  

(min. 14 dni / max. 30 dni) 

2. 
INSTALAND ANDRZEJ BIAŁECKI, 02-

784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6/46 
157 440,00 zł brutto 

30 dni  

(min. 14 dni / max. 30 dni) 

 

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Wójt Gminy Żabia Wola 

        /-/ 

            Piotr Rybka 


