
PN/02/2019 Zywiec, dnia 18.06.2019r. 

Na podstavvie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowieii publicznycii ( t . j . Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pozn. zm.) - zvvanej dalej 

„w.s7c/M'c/ pzp", ZamawiaJ^cy - Zespol Szkol Samochodovvych w Zywcu, w imieniu ktorego dziala Bartlomiej Kruszynski, bt^djjcy Partnerem spolki: RKW 

Kruszyiiski Wojciuch Kancelaria Radcow Prawnych Spolka Partnerska, przedstawia informacj^ z otwarcia ofert, ktore odbylo si^ w dniu 18.06.2019r., w 

post^powaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowiane pn.: ..Roholy hudowlane polegajqce hiidowie prucowni 

diagnostyki w Zespole Szkdl Samochodowych w raiiiach zudcmiapn.: ,, Moderiiizacja infrastriikwry edukacyjnej wspierajqca doslosowanie do lokuliiego lynkii 

pracy " - drugie posl^'poM'anie'": 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 
Cena brutto 

(PLN) 
Termin 

wykonania 
Okres gwarancji 

Warunki 

pJatnosci 

1 

Konsorcjum: ^ 
1) Budo-IMar Sp. z o.o. - Lider. ul. Malczewskiego 23, 4 1 -

407 Imielin; 
2) .lUSTiVIARTurczynski iMarcin - Partner, 111. 

Wolodyjowskiego 31,41 -403 Chelm. 

946.680,04 

Do 6 miesiecy od 
daty zawarcia 

umowy w sprawie 
zamowienia 
publicznego. 

60 miesiecy 
W dwoch 
transzach. 

2 Usiugi Remontowo-Budowlane i Slusarsko-Spawalnicze 
Stanislaw Oczkowski, ul. Piotra Skargi 12, 34-300 Zywiec 

669.653,65 

Do 6 miesiecy od 
daty zawarcia 

umowy vv sprawie 
zamowienia 
publicznego. 

60 miesiecy 
W dwoch 
transzach. 

Usiugi Ogolnobudowlane Miroslaw Goral, ul. ks. Pralata 
Jozefa Piotrowskiego 150, 34-371 Ujsoly 

789.900,00 

Do 6 miesiecy od 
daty zawarcia 

umowy w sprawie 
zamowienia 
publicznego. 

60 miesiecy 
W dwoch 
transzach. 

Kwota, jakcj Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na realizacj^ zamowienia: 672.452,30 P L N brutto. 

Fundusze 
Europejskie ^ Sl^skie. 



Zamawiaj^cy przypomina, iz zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej niniejszej 
informacji, zobowi^zany jest przedtozyc Zamawiaj^cemu oswiadczenle, wedtug wzoru stanowic|cego zat^cznik nr 3 do Specytlkacji Istotnycii Warunkow 
Zamowienia, o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkr 23 ustawy pzp'. 

RADC/Vf^AWNY 
Bartlomiej -jOuszynski 

KT^21 

Z posicpowania o udziclenie zamowienia wyklucza sii? Wykonawcovv. ktorzy nalezac do tej samej grup)' kapitalowcj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumcntow (Dz. IJ. / 2015r. poz. 184 z pozn. zm.). ztozyli odrijbnc olcrty. oferty czfjsciowe lub wnioski o dopuszczcnic do udziatu w posti;powaniu. chyba ze wykaZa. iz istniejifce mi(?d/y nimi 
po\vi4/anie nie prowad/a do zaktocenia konkurencji w postijpowaniu o ud/.ielenie zamowienia. 


