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         Sucha Beskidzka 09.09.2020r.  
WZ. 272.16.2020.2 

Uczestnik post�powania  

Nr WZ.272.16.2020 

Zestawienie ofert 

Dot. przetargu nieograniczonego na Prace zwi�zane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i 

mostów na terenie Powiatu suskiego w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022- II 

Na podstawie art. 86 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych 

(Dz.U. 2019 poz. 1843  ze zm.)  Zamawiaj�cy informuje, i� w przedmiotowym post�powaniu zło�ono 

5 ofert. Zestawienie ofert wraz z pozostałymi informacjami podawanymi w trakcie otwarcia ofert 

stanowi zał�cznik nr 1 do niniejszego pisma. 

Równocze�nie jako zał�cznik nr 2 do niniejszego pisma Zamawiaj�cy zał�cza wzór 

o�wiadczenia  o przynale�no�ci lub braku przynale�no�ci do grupy kapitałowej o której mowa w  

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, które Wykonawcy (zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) winni 

przekaza� zamawiaj�cemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powy�szej 

informacji (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp). Wraz ze zło�eniem o�wiadczenia, wykonawca 

mo�e przedstawi� dowody, �e powi�zania z innym wykonawc� nie prowadz� do zakłócenia 

konkurencji  w post�powaniu o udzielenie zamówienia. 

Zał�czniki: 

- Zał�cznik nr 1 zestawienie ofert 

- Zał�cznik nr 2 wzór o�wiadczenia dot. grupy kapitałowej 

STAROSTA SUSKI 
mgr Józef Bałos
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Zał�cznik nr 2 do pisma WZ.272.16.2020.2 

wzór

………………………… 
(nazwa i adres wykonawcy) 

O�wiadczenie  
DOTYCZ�CE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Przyst�puj�c do udziału w post�powaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na Prace zwi�zane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na 

terenie Powiatu suskiego w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022 - II (post�powanie nr 

WZ.272.16.2020) 

My ni�ej podpisani

                             (imi� i nazwisko osoby składaj�cej o�wiadczenie) 

reprezentuj�cy 

                             (nazwa firmy Wykonawcy) 

o�wiadczamy, �e:

- nie nale�ymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówie� publicznych z pozostałymi wykonawcami, którzy zło�yli oferty w przedmiotowym 

post�powaniu *, 

- nale�ymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówie� publicznych z nast�puj�cym/mi Wykonawc�/ami*: 
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__________________ dnia _________ 

_____________________________________ 

PODPIS I PIECZ�TKA WYKONAWCY  

* - niepotrzebne skre�li�.

Wraz ze zło�eniem o�wiadczenia, wykonawca mo�e przedstawi� dowody, �e powi�zania z innym wykonawc�
nie prowadz� do zakłócenia konkurencji w post�powaniu o udzielenie zamówienia 



Zał�cznik nr 1do pisma WZ.272.16.2020.2 

Prace zwi�zane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych  

i mostów na terenie Powiatu suskiego w sezonie zimowym 2020/2021 i 2021/2022 - II (znak: WZ.272.16.2020) 

Nazwa i adres oferenta Cz.1 - Gmina 
Budzów 

Cz.2 – Gmina 
Zembrzyce 

Cz.3 - Miasto
Sucha 
Beskidzka 

Cz.6 – Gmina 
Bystra- 
Sidzina 

Cz.8 - Miasto i 
Gmina Maków 
Podhala�ski  

Czas 
uruchomienia 
od�nie�ania 

Kwota jak� zamawiaj�cy zamierza przeznaczy� na 
realizacje zamówienia 
(za 80 dni akcji czynnej ) 

463.987,65 301.354,93 212.927,25 405.241,99 677.739,38 

Oferowana 
cena jedn. (zł 
brutto)/ doba 
akcji czynnej

Oferowana 
cena jedn. (zł 
brutto)/ doba 
akcji czynnej

Oferowana 
cena jedn. (zł 
brutto)/ doba 
akcji czynnej

Oferowana 
cena jedn. (zł 
brutto)/ doba 
akcji czynnej

Oferowana cena 
jedn. (zł brutto)/ 
doba akcji 
czynnej

godzina

Spółdzielnia Kółek Rolniczych  w Jordanowie, ul. 
Gen. Maczka 115B, 34-240  Jordanów  �

- - - 4888,81 - 1 

Przedsi�biorstwo Handlowo – Usługowe 
„TRANS – WAG” Wacław Wal�g, 34-231 
Juszczyn 588

- - - -- 8134,45 1 

P.U.H. TRANDSDRÓG Kaczmarczyk Spółka 
Jawna 34-222 Zawoja 1962 

6800,00 4600,00 - - - 2 

Chrustek Travel Radosław Chrustek, Sopotnia 
Wielka 133 34-340 Jele�nia

4700,00 3300,00 2400,00 - - 1 

Firma Transportowo- Usługowa Andrzej Jasica, 
34-205 Stryszawa 177B

- 4230,00 2960,00 - - 1 

Termin realizacji zamówienia od 01.11.2020 do 15.04.2022 r. 
Warunki płatno�ci  zgodne z siwz. 
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