
             Suszec, 15.11.2016 
ZPU.271.1.14.2016 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Suszcu”. 
 
Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycz4nia 2004r.Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 

ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający zamieszcza  na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, zgodnie z 
poniższą tabelą. Jednocześnie informuję, iż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia została 
określona w wysokości 175.000,00 zł brutto. 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy 

Cena brutto (zł) 
 

Gwarancja Termin wykonania Warunki płatności 

01 

 
GAMA Plawgo & Zawisza 
Spółka Jawna 
ul. Szczecińska 25 A 
75-122  Koszalin 

168.067,20 60 m-cy 
od dnia podpisania 

umowy do dnia 
16.12.2016 r. 

zgodnie z istotnymi 
postanowieniami 

umowy 

02 

Przedsiębiorstwo Handlowo – 
Usługowe 
PHU „BMS” Spółka Jawna 
Z.Bielecki 
ul. Staszica 22 
82-500 Kwidzyn 

168.609,03 60 m-cy 
od dnia podpisania 

umowy do dnia 
16.12.2016 r. 

zgodnie z istotnymi 
postanowieniami 

umowy 

03 

INVEST HORECA BISTRO 
Mariusz Gajos 
ul. Zawiszy Czarnego 24 
33-300 Nowy Sącz 

132.588,76 36 m-cy 
od dnia podpisania 

umowy do dnia 
16.12.2016 r. 

zgodnie z istotnymi 
postanowieniami 

umowy 

04 

 
Technica Grup 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa 
ul. Miłosna 2 Ochaby Małe 
43-430 Skoczów 

129.262,62 36 m-cy 
od dnia podpisania 

umowy do dnia 
16.12.2016 r. 

zgodnie z istotnymi 
postanowieniami 

umowy 

05 
PHPU ZUBER Andrzej Zuber 
ul. Krakowska 29 C 
50-424 Wrocław 

154.974,60 36 m-cy 
od dnia podpisania 

umowy do dnia 
16.12.2016 r. 

zgodnie z istotnymi 
postanowieniami 

umowy 

 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art 24 ust 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej (od 15.11.2016 r.), zobowiązany jest 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 Pzp. 
 
Oświadczenie należy złożyć na lub zgodnie z treścią załącznika do niniejszej informacji, 
w oryginale na adres Zamawiającego: 
Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, sekretariat (I piętro). 
 

 
  Wójt Gminy 
 
Marian Pawlas 


