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Nazwa zadania: „Zaprojektowanie wraz z wykonaniem Małego Kina Społecznościowego w budynku   
                          Szkoły Podstawowej w Sierakowie” 

 
 
DK-02/213/2019                             Rawicz, dnia 04.12.2019 r. 
  
    
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2019 roku, poz. 1843) Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu są zobowiązani 
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej poniższej informacji z otwarcia ofert, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 w/w ustawy, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (załącznik nr 4 do SIWZ). 
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.   
  

 
Informacja z otwarcia ofert 

 

z dnia 04 grudnia 2019 roku 
na zaprojektowanie wraz z wykonaniem Małego Kina Społecznościowego w budynku Szkoły 

Podstawowej w Sierakowie 
 

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

     na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 380.000,00 PLN brutto. 

 
Wykaz Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wraz z cenami oraz dodatkowym kryterium 
przedstawia poniższa tabela: 
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Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy 
Kryterium: 

CENA 
(brutto, PLN) 

 

Kryterium: 
OKRES 

GWARANCJI 
JAKOŚCI 

I RĘKOJMI 
(w miesiącach, 
w przedziale 
od 60 do 84 
miesięcy) 

Termin wykonania 
zamówienia 

(do 19 czerwca 2020 r.), 
warunki płatności 
(do 30 dni od daty 
doręczenia faktury) 

1 

RAWBUD – Rawicz sp. z o.o. 
Masłowo  
ul. Śląska 88 
63-900 Rawicz 

615 964,81 PLN 
60 m-cy Akceptuje w treści 

złożonej oferty 

2 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. 
ul. Piotrkowska 39 
62-610 Sompolno 

584 250,00 PLN 60 m-cy 
 

Akceptuje w treści 
złożonej oferty 

3 
 

Water Concept 
Robert Kusik 
ul. Barbary Jeziorkowskiej 4/1 
64-100 Leszno 

694 950,00 PLN 60 m-cy 
 

Akceptuje w treści 
złożonej oferty 

 
   EK 

 


