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Pieczęć zamawiającego 

 

   

Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 

 
 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia: 

dla całości zamówienia: 1 859 432,32 zł brutto 

dla poszczególnych części zamówienia:  

Numer 
części 

Nazwa części zł brutto 

1. Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne  355 102,47 zł 

2. 
Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 w 
Bratkowicach  

246 745,94 zł 

3. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Bratkowicach   380 728,37 zł 

4. 
Rozbudowa  kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrowli o boisko 
wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal 

375 871,02 zł 

5. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Trzcianie  308 030,23 zł 

6. 
Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i treningowego oraz istniejącego boiska 

piłkarskiego na stadionie w Świlczy 
192 954,29 zł 

 

2. Zbiorcze zestawienie ofert: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Część nr 1 Część nr 2 Część nr 3 Część nr 4 Cześć nr 5 Część nr 6 

Cena  brutto/ 
okres gwarancji 

 i rękojmi za wady 

Cena  brutto/ 
okres gwarancji 

 i rękojmi za wady 

Cena  brutto/ 
okres gwarancji 

 i rękojmi za wady 

Cena  brutto/ 
okres gwarancji 

 i rękojmi za wady 

Cena  brutto/ 
okres gwarancji 

 i rękojmi za wady 

Cena  brutto/ 
okres gwarancji 

 i rękojmi za wady 

1. 

Firma Usługowa „EL-MAG” 
Magdalena Mysona 
adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska 
Polskiego 18 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
145 297,42 zł/ 

6 lat 

2. 
„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski 
adres: 26-600 Radom,  
ul. Kozienicka 88 

428 289,12 zł/ 
6 lat 

246 170,85 zł/ 
6 lat 

381 377,77 zł/ 
6 lat 

371 916,69 zł/ 
6 lat 

285 527,91 zł/ 
6 lat 

xxxx 



3. 
AKAR Sp. z o.o. 
adres: 35-082 Rzeszów,  
ul. Zawiszy 26A 

688 483,93 zł/ 
72 miesiące 

321 249,31 zł/ 
72 miesiące 

433 727,52 zł/ 
72 miesiące 

477 416,00zł/ 
72 miesiące 

326 984,53 zł/ 
72 miesiące 

199 529,58 zł/ 
72 miesiące 

4. 
APIS POLSKA Sp. z o.o. 
adres: 37-500 Jarosław,  
ul. Kolaniki 19 

647 286,60 zł/ 
6 lat 

299 018,64 zł/ 
6 lat 

417 859,33 zł/ 
6 lat 

479 189,34 zł/ 
6 lat 

305 127,61 zł/ 
6 lat 

xxxx 

5. 

„BELLSPORT”  
Grzegorz Leszczyński 
adres:  41-923 Bytom,  
ul. Hutnicza 4 

695 645,65 zł/ 
6 lat 

310 659,01 zł/ 
6 lat 

434 197,91 zł/ 
6 lat 

467 586,92 zł/ 
6 lat 

338 271,77 zł/ 
6 lat 

xxxx 

6. 
NERSEN Spółka z o.o. 
adres: 70-231 Szczecin,  
ul. Narutowicza 3/41 

483 119,87 zł/ 
6 lat 

205 139,84 zł/ 
6 lat 

309 398,11 zł/ 
6 lat 

301 752,80 zł/ 
6 lat 

250 821,32 zł/ 
6 lat 

 180 342,99 zł/ 
6 lat 

 
 

 
 

........................................................           2017.12.18 ............................................. 
(podpis osoby sporządzającej protokół)                      (data i podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
 
 
 
 

 

Jednocześnie Gmina Świlcza przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.  
Przykładowy wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w załączeniu. 
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Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki  
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)  
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Załącznik nr 4 

 

Zamawiający: 
Nazwa: Gmina Świlcza 
adres: 36-072 Świlcza 168 
REGON 690582140, NIP 517-00-45-613 
Strona internetowa Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (tj. Dz. U. 2015 poz. 184 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 11 w związku z 
art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: 

I. Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne 

II. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 w 
Bratkowicach 

III. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Bratkowicach 

IV. Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrowli o boisko 
wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal  

V. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Trzcianie  

VI. Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i treningowego oraz istniejącego boiska 
piłkarskiego na stadionie w Świlczy 

*odpowiednio zaznaczyć 

nr RGI.271.32.2017,  

Imię i nazwisko ..........................................................................................................  
reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) ...................................................................  
z siedzibą w ........................................................................................................... 
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ................................................  
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że:  
1. Nie należymy do grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu*.  
2. Należymy do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym 
postępowaniu i przedkładamy w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej* . 

UWAGA:  
1.  Należy wymienić podmioty z grupy kapitałowej podając ich nazwę/y oraz adres/y siedziby/siedzib  
2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa dowody potwierdzające, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
* niepotrzebne skreślić  
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
       ………………………………………… 

(podpis) 
UWAGA:  
Wykonawca składa niniejszy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji 
z otwarcia ofert na stronie internetowej www.swilcza.i-gmina.pl; (zakładka BIP; Zamówienia Publiczne;) art. 86 
ust.5 Pzp) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z  
Wykonawców osobno. 




