
Gołotczyzna, 05.08.2019r. 

 

Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  

 

 Informuję, że w dniu 05.08.2018r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu              

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„:Wymianę  pokrycia dachu  na budynkach gospodarczych ZS CKR w Gołotczyźnie”.  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

finansowanie zamówienia w wysokości: 

Zadanie 1: Wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarskim - magazyn zboża – 112.000,00 zł 

brutto,  

Zadanie 2: Wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym z częścią garażową – 88.000,00 zł 

brutto. 

 

W terminie złożono następujące oferty: 

Oferta Nr 1 Usługi Remontowo – Budowlane ARBUD Kaszuba Arkadiusz, ul. Tadeusza Kościuszki 

16, 06-100 Pułtusk, wartość oferty brutto -  Zadanie 1: 152.185,82 zł brutto, Zadanie 2: 118.280,32 zł 

brutto, termin wykonania: do 25.10.2019r., okres gwarancji: 96 miesięcy, termin płatności: 30 dni od 

daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

Oferta Nr 2 ADACH Adam Zalewski, ul. Makowska 66, 06-300 Przasnysz, wartość oferty brutto – 

Zadanie 1: 117.860,48  zł brutto,  Zadanie 2: 75.756,83 zł brutto, termin wykonania: do 25.10.2019r., 

okres gwarancji: 84 miesiące, termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego.  

Oferta Nr 3 DACH EXPERT Ewa Ładosz, ul. Wrotnów 130, 06-107 Miedzna, wartość oferty brutto -  

Zadanie 1: 184.280,67  zł brutto, Zadanie 2: 108.401, 09 zł brutto, termin wykonania: do 25.10.2019r., 

okres gwarancji: 96 miesięcy, termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego.  

 

p.o. DYREKTORA 

/-/ Cezary Kwasiborski  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986, ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty 

zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 


