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POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CIECHANOWIE
ul. Mazowiecka 7
06-400 Ciechanów
Ciechanów, dnia 28.05.2019 r.

ZP.231.24.2019

Informacja z otwarcia ofert
Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo - Pajewo Gołymin Ośrodek na odcinku od km 5+397,00 do km 6+215,00" - na podst. art. 86 ust. 5 ustawy PZP,
przekazuje następujące informacje:
1) w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie
przy ul. Mazowieckiej 7 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu;
2) do godziny 09:45 zostały złożone 3 oferty przez Wykonawców wymienionych w pkt 4;
3) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, tj.: 719 500,00 zł;
4) w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Nr
oferty

Firma i adres Wykonawcy

1

KONSORCJUM:
Lider - Z.U.H. "MARBUD" inż. Mariusz Piętka,
ul. Reutta 16 "B", 06-400 Ciechanów
Partner - Z.U.H. "KOPTRANS" Witold Piętka,
ul. Mazowiecka 9 a, 06-400 Ciechanów

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Inżynieryjnych "PRDI" S. A.
ul. Stefana Roweckiego "Grota" 8,
06-500 Mława

3

Marzanna Zofia Kucińska "BLIŹNIACZEK"
Cichawy 6, 06-440 Gąsocin

CENA brutto
w PLN

543 083,83

539 155,32

521 075,10

Termin
wykonania
zamówienia

30.09.2019

30.09.2019

30.09.2019

Okres
gwarancji

Warunki
płatności

60 m-cy

zgodnie
z warunkami
określonymi przez
Zamawiającego

60 m-cy

zgodnie
z warunkami
określonymi przez
Zamawiającego

60 m-cy

zgodnie
z warunkami
określonymi przez
Zamawiającego

Sporządziła:
Emilia Pajewska
- główny specjalista ds. zamówień publicznych

UWAGA
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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