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Postępowanie przetargowe nr: ZP.271.1.20.TOM.2019.SJ. 

 

Informacja o złożonych ofertach 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

Budowa trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Grudowskiej w ramach projektu: „Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras 

Rowerowych – Etap 2” 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto: 1 020 000,00 zł  

UWAGA !!! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszego dokumentu, czyli informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przekaże 

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 niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji                             i 

konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.     

                   

12.09.2019 r.   Sylwia Jabłońska  
                                                                                                                                                                                                                                 /--/ 

      Sekretarz Komisji Przetargowej 

 

Numer 

oferty 

 

Firma (nazwa) lub 

imię i nazwisko 

oraz adres Wykonawcy 

 

 

Kryterium nr 1 

 

Oferowana cena całkowita za 

realizację przedmiotu 

zamówienia 

Kryterium nr 2  

 

Okres rękojmi  

 

 

Kryterium nr 3 

 

Doświadczenie osób 

wyznaczonych do 

realizacji 

zamówienia                                    

(Kierownika 

budowy).  

 

 

 

 

 

 

Okres Gwarancji 

  

 

Termin wykonania Warunki płatności 

1 

„PLANETA” sp. z o.o.  

ul. Zdziarska 21,  

03-289 Warszawa 

               1 246 950,53 zł  60  miesięcy 8 inwestycji  

W  SIWZ nie 

określono 
szczególnych 

wymagań 

Zgodnie  
z SIWZ 

Zgodnie  
z SIWZ 

2 

„BENEVENTO” sp. z o.o. 

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117, 

00-514 Warszawa 

1 270 983,91 zł 60  miesięcy 8 inwestycji 

W  SIWZ nie 

określono 
szczególnych 

wymagań 

Zgodnie  
z SIWZ 

Zgodnie  
z SIWZ 

3 

„TIT BRUK”  Tomasz Knopik  

ul. Tomaszewska 42/30 lok. 9,  

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą 

1 134 430,29 zł 60  miesięcy 8 inwestycji 

W  SIWZ nie 

określono 
szczególnych 

wymagań 

Zgodnie  
z SIWZ 

Zgodnie  
z SIWZ 


