Gmina Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów

INFORMACJA, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT
postępowanie PN – 33/2020
Aktualizacja dokumentacji objętej decyzją ZRID z dostosowaniem do aktualnego stanu
prawnego w ramach zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej” – etap III
na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Czereśniowej wraz z poszerzeniem jezdni do 6 m
od ul. Poprzecznej do posesji nr 84 i przebudową sieci nN oraz pełnienie nadzoru
autorskiego
Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć 60 000,00 zł

Nr
oferty

1

2

3

Firma
adres wykonawcy

Architektura & Projekty
Damian Bejton
ul. 3 Maja 71a
44-230 Czerwionka - Leszczyny
Firma „ABS Ochrona
Środowiska” Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice
A-PROPOL
Adam Biegański
ul. Rubinowa 2
44-121 Gliwice

Cena
zł

Doświadczenie osoby
pełniącej funkcję
projektanta w
specjalności drogowej
Ilość
mierzone ilością
zadeklarowanych
sporządzonych lub
do wykonania
zaktualizowanych
koncepcji
przez tę osobę
dokumentacji
projektowych robót
drogowych

110 700,00

3 koncepcje

5 projektów

118 080,00

3 koncepcje

5 projektów

65 390,00

3 koncepcje

4 projekty

Z up. Burmistrza
Signed by /
Podpisano przez:
Andrzej Muszyński
Date / Data: 202011-10 11:15
UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji jest zobowiązany 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 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.
Oświadczenie należy złożyć w oryginale papierowym lub w kopii papierowej poświadczonej za zgodność
z oryginałem własnoręcznym podpisem (wyklucza ta przesłanie skanu dokumentu papierowego
e-mailem).Wykonawca może złożyć oświadczenie w postaci oryginału dokumentu elektronicznego
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci kopii elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (umożliwia to przesłanie dokumentu e-mailem).

