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Nr referencyjny postępowania: ZP.271.22. 2018 

           Jeżowe, 2018.10.08 

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT 

Zamawiający : 

Gmina Jeżowe – reprezentowana przez Wójta Gminy Jeżowe – Marka Stępaka 

 

Województwo: Podkarpackie Powiat: niżański 

Gmina: Jeżowe Kod pocztowy: 37-430 

Miejscowość: Jeżowe Adres siedziby: Jeżowe 136 A 

Nr domu: 136 A Nr lokalu:  - 

REGON: 830409413 NIP: 602-00-17-490 

Nr telefonu: 15 87 94304 Nr faksu: 15 879-43-42 

Adres poczty elektronicznej sekretariat@jezowe.pl, przetargi@jezowe.pl  

Adres strony www. www.jezowe.pl ,    BIP - www.jezowe.biuletyn.net 

 

Gmina Jeżowe na podstawie art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ) przedstawia informacja z otwarcia ofert. 

W dniu 08.10.2018 r.  w budynku Urzędu Gminy w Jeżowem odbyło się otwarcie 

    ofert na zadanie pn.:  Dostawa  lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego   ze zbiornikiem wodnym 

minimum 1000 litrów dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie  

 

Zadanie  współfinansowane jest  ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

 jest Ministerstwo  Sprawiedliwości. 

 

 
 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz.1579). Ogłoszenie  BZP Nr 623104-N-2018 z dnia 27.09.2018 r. 

ogłoszonego na stronie internetowej  www. jezowe.biuletyn.net oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego. 
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Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, w wysokości:   Kwota netto:  270.731,70 zł  

                                              Kwota brutto: 333.000,00 zł  

 

 

Wyżej wymieniona kwota została odczytana  w obecności oferentów w dniu 08.10.2018 r.  

przed  otwarciem ofert. 

 

Zestawienie ofert złożonych przez Oferentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie: 

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Oferenta Cena oferty netto/ brutto 

 

Termin 

wykonania 

1. DRAGON  

S. Kucharz, B. Dudek  S.C 

ul. Kozdębie 121 

42-530  Dąbrowa Górnicza  

 

 

270.731,71  

333.000,00 

 

06.12.2018 r. 

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

BIBMOT Bik  Sp. J 

ul. Drzewieckiego 1 

39-300 Mielec 

 

 

267.365,85 

328.860,00 

 

06.12.2018 r. 

 

Warunki płatności: przelew  do 30 dni od daty doręczenia faktury. 

Informacja zawiera dane aktualne na dzień jej sporządzenia. Dane mogą ulec zmianie podczas 

dokonywania czynności sprawdzenia i oceny złożonych ofert. 

Ostateczne i wiążące wyniki przetargu zostaną zawarte w rozstrzygnięciu (lub unieważnieniu) 

postępowania) 

 

Wykonawca, składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

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 Prawo zamówień publicznych znajduje się w SIWZ opublikowanej 

na stronie www.jezowe.biulety.net  w zakładce „ zamówienia publiczne” 

 

       

       Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe 

                                                ............................................................... 
                                                            / Podpis kierownika jednostki na oryginale /  

 


