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INFOR]ITACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczl-:

Postęporľania o udzielenie zalnórvietria publicznego . Nunrer BUZ'27 I '6.2|,I9

Zgodne z aĺÍ.86 rtst. _5 ustarłł Prau'o zanróu'ień publiczn1.ch (t. j. Dz. U.

z 2019 r. poz'1843 ze zĺĺ.) zrľanei dalej ustarvą Pzp. Znmałĺiając-1': Gmina Staľa Koľnictr niez$łoczue po

otrvaľciu ofeÍ zlożonĺch rv postępolľaniu o udzielenie zanróq'ienia publicznego ĺ' tr1'bie przetargrr

rueogralxczonego pn.

,,Dostaĺ''a i montaż vĺrnz z zapľojektoľaniem i uruchomieniem instalacji kolelłtoľów sloneczn.y*ch i

instalacji fotorvoltaicznych na nientchomościach prywatnych i na bud.ynl<ach rrż-vteczności publicznej w

ľamach pľojel<fu pn. ,,Eneľgia dla pzyszlości - odnawialne źľódla encrgii w gminach rvschodniego

Mazorvsza: Dobľe, Jalĺubółv, Stanisławów, Staľa Koľnica'',

które odbĺło się rv dnírr 15.01.2020 r. o godź. 14.00 ĺĺ siedzibie Zamaĺviającego. zarnieszcza infornracje

doĘ'czące:

l) ktvoty. jakązanier'zaprzeznacry,ć rra slrrransorłanie zanrór'ĺ'ięnia: 7.100.074,67 zl bruttol

2) firnr oľaz adĺesórv $1.konawcó$,, któľą' złoŻ 'l'1l ofeľt1' rĺ tennirrie: infonrracje podano w poniższej

tabęli:

3) con)' oraz ilości zadań przedstatľionvch rł' ofer1aclt na potrvierdzenie doŚs'iadczenia Kieror,ĺ'nfüa

budorł'ł, skieľo'ĺĺanego przez rłr'konarvcę do realizacji zanrólł1enia, podlegając.vch ocenielvg kry'teriórł'

ocęnv ofert, irrfonnacje podarr1.rv poniższej tabeli;

Nr

oferh. Finna (nazu,a)
i adres u1'konarłc1'. któr5,

złożył ofeftę

Cena ofertl,
brutto ĺ PLN

Doślviadczenie

Kierolł,nika brtdolłr'

Dośrviadczenie
Kierorł,rrika robót

elektn'cznvch

I

ANTINUS Sp. z o.o.
ul. Sobicskiego 39 B-5

96-100 Skiernieq'ice

6.898. _502.3Żł 7 zanróq'ień 7 zarnórľień

2

REDGREY
Andrzej oclunaĺ

rrl. Głólvrra 13

17 -150 Kĺa'żanorvice

'7.166.23r.80 l zarnórľienie l zatnórvienie

Tennilr rł1.konania zalnólvieniaiednakolł1' dla rvsz,r'stkiclr rłl'konarł'córł: 30.l1.202Or., zgodĺlle z

postanoĺ ieniarni rvzoru tllno\łn .

!FiŁ.P ľ-|(T-Öíł Zaslępca Wójta Gminy
ĺis in'l^'ľ"'sĘr;'!,

mgr Justyna aniuk-Michalĺk



Uwaga:

Zalrrieszczenie przezZamawiającego na stronie internetor.r.ej porrłższ1'cl't irrfonrracji naklada na \Ękorrałrcórv oborviązek

rł1pełnienia postalrowień art. 24 ust l l ustarĐ. Pzp. W1.trĺonauca rv tenrriĺie 3 dni od dlia zaĺieszczerria rra stronie

itrtemetolłej iĺÍbrmacji, o której molva lł'art 86 rrst 5 ustarr1 Pzp' przekazuje Zamawiającemu oślviadczelrie o

pĺzylależltości do tej sarrrej grrrp"n_ kapitałotej' o której molła lv aĺt 24 ust. l pkt 23 ustalr1- Pzp. Tj rlýolralrcór.r'' którz1'

należąc do tej samej eÍ}'p)j kapitałorłej. rł. rozumienirr rtstarriv_ z drĺa 16lutego 2007r. o ochronie konkrľencji i konsturrentórv

zloŻ-'_li odrębne otěr6, p' orz.u'''iotolł1'11 postęporr'atriu , clrlba że rł,v-kaŻą, Że istniejące międą.'nimi porłiazania prorvadzą

do zakłócenia kolůuretrcji rv postęporvaniu o udzielerrie zamórł'ienia ( sporzqdzone v,eĺlllłg'łvzonł Zanawiajqcego

sta,'owiące4o zalqcmik do SIĺFZ).oślia czenie rrależ-l,'' złoŻyć rł' oryginale

KtŻď-.r,z lł';'-korrarłcólv rvspólĺrie ubĘając1,clt się o rrdzielenie zamówienia na podsarr"ie aĺt. 23 ustarł-1'Pzp. składa łrłv.

ośu.iadczenie - oddzielrrie.

W prz;padku do tej salrrej grupy kapitałorł.ej rłĺaz ze złoŻeĺiem oślr,iadczenią W\,konałrca rrroże przedstavić dorłod1', że

por'r'iazarria z irrn1m ĺ1.'konalłcą nie prorładzą do zakłocenia konkrľencji rv postęporłaniu o rrdzielenie zamówienia
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