
               Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich 
           w Rzeszowie 

                ul. T.Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów   
                centrala: +48 17 860-94-50, faks: +48 17 860-94-56 

                e-mail: biuro@pzdw.pl, www.pzdw.pl    
 

str. 1 
 

Rzeszów, 2018-04-04 
 

Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu pn.: 
 

Remont mostu przez rzekę Wisłokę w Woli Mieleckiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 37+809. 
 

Numer nadany przez Zamawiającego: PZDW/WZP/243/WM/11/2018 
 
Numer BZP /DUUE: 533079-N-2018 z dnia 19.03.2018r. 
 
Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zamieszcza na stronie internetowej poniższe informacje: 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 250 708,44 zł 
 
 
Do postępowania wpłynęły następujące oferty: 
 

Lp 
Firmy oraz adresy 

wykonawców, którzy złożyli 
oferty w terminie 

Cena 
ofertowa  
brutto 

 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Okres gwarancji 
i r ękojmi za wady Warunki płatno ści zawarte  

w ofertach 

1. 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
STALMOST Sp.  z o.o. 
ul. 1 Sierpnia 12 
37-450 Stalowa Wola 

299 677,20 
PLN 24-08-2018 3 lata włącznie 

płatność  
do 30 dni  
od daty przedłożenia 
faktury  
z podpisanym protokołem 
odbioru 
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UWAGA ! 

Informacja zawiera dane aktualne na dzień jej sporządzenia. 
Dane mogą ulec zmianie podczas dokonywania czynności sprawdzenia i oceny złożonych ofert. 
Ostateczne i wiążące wyniki przetargu zostaną zawarte w rozstrzygnięciu (lub unieważnieniu) przedmiotowego postępowania.  

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA OŚWIADCZENIA O PRZYNALE ŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALE ŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 
GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie 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.  

Wzór 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 znajduje się na stronie ww.pzdw.pl w zakładce: „Zamówienia publiczne” / „Inne informacje dotyczące 
udzielania zamówień publicznych”. 

 
 


