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GMINA FAŁKÓW Fałków, dn. 18.08.2020r 

 
Zp.271.10.2020.RPOWŚ 

 

Informacja z otwarcia ofert 
o której mowa w art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2019. Poz. 1843) dla zamówienia publicznego pn.: 
„Częściowa rozbiórka i odbudowa budynku świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Fałkowie” ,  

Nr sprawy:  Zp.271.10.2020.RPOWŚ  
 

Zamawiający - Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, informuje że w postępowaniu 
przetargowym pn.: „Częściowa rozbiórka i odbudowa budynku świetlicy wiejskiej  – remizy OSP w 
Fałkowie”: 

 
a) przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia w wysokości  : 800.000,00 zł 
 
b) w wyznaczonym terminie na składanie ofert do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert, których zestawienie w 
kolejności wpłynięcia, zamieszcza się poniżej:   
 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Oferowana 
cena brutto 

w zł 

Deklarowany 
okres 

gwarancji 

Termin 
wykonania 

Warunki 
płatności 

1 
Zakład Remontowo Budowlany Wojciech Znój, 
Brzeziny, ul.Chęcińska 153, 26-026 Morawica 

798476,44 60 m-cy 
do 

15.06.2021r 
Zgodnie z 

SIWZ 

2 
HEINICH-INVESTMENT 

ul.Wapiennikowa 10A, 25-112 Kielce 
1121760,00 60 m-cy 

do 
15.06.2021r 

Zgodnie z 
SIWZ 

3 
Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Guldziński, 

ul.B.Krzywoustego 11, 26-300 Opoczno 
958385,51 60 m-cy 

do 
15.06.2021r 

Zgodnie z 
SIWZ 

4 
Zakład Usługowo-Handlowy IR-BUD Ireneusz 
Majchrak, ul.Robotnicza 27, 26-200 Końskie 

921028,63 60 m-cy 
do 

15.06.2021r 
Zgodnie z 

SIWZ 

5 
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe „HOTEX” 

Marek i Tomasz Snopek Sp.J 
ul.Batalionów Chłopskich 57A, 25-671 Kielce 

1290000,00 60 m-cy 
do 

15.06.2021r 
Zgodnie z 

SIWZ 

6 
Firma Remontowo-Budowlana SGBUD Seweryn 
Grabka, ul.Piekoszowska 283C, 25-645 Kielce 

859000,00 60 m-cy 
do 

15.06.2021r 
Zgodnie z 

SIWZ 

7 
Zakład Transportowo – Sprzętowo – Budowlany 

„SZYMBUD” Waldemar Szymczyk  
ul.Św. Rozalii 19, 97-500 Radomsko 

911138,61 60 m-cy 
do 

15.06.2021r 
Zgodnie z 

SIWZ 

8 
Prywatna Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa 

„RAM-POL-BUD” Andrzej Szyszkowski,  
Bielicha, ul.Przytycka 162, 26-600 Radom 

952020,00 60 m-cy 
do 

15.06.2021r 
Zgodnie z 

SIWZ 

 
Fałków, 18.08.2020 r.                                                                                 Z poważaniem 
 /-/ Henryk Konieczny 
                                                                                                                  Wójt Gminy Fałków 
Uwaga:  
Zamawiający przypomina, iż wskazani wyżej Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji, są zobowiązani do przekazania Zamawiającemu 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
 
Wzór w/w oświadczenia stanowił załącznik nr 4 do SIWZ.  
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Załącznik nr 4 

Numer sprawy: ZP.271.10.2020.RPOWŚ 

 

Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji po otwarciu ofert 
(zgodnie z art. 86 ust. 5). 

Zamawiający: Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków 

Wykonawca: 

……………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art. 24 ust. 1 pkt 23  

grupa kapitałowa 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Częściowa rozbiórka i odbudowa budynku świetlicy wiejskiej  
– remizy OSP w Fałkowie” 

 oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:   

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
 podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. ………………………………………… 

(podpis) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 
ust 1 pkt 23 ustawy Pzp 

Jednocześnie  przedkładam  dowody,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ……………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ……….   .r.  

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam,    że    wszystkie    informacje    podane    w    powyższych    oświadczeniach    są    
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość),   dnia …………………. r.   

 

 

 

 

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


