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ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT 
 

Na: „Dostawa i wdrożenie strefowego opomiarowania produkcji i dystrybucji wody –                         
II etap” 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  3/ZP/JRP/2018 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o. 
ul. Czempińska 2 
64 – 000 Kościan 
 
Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej zwanej „Pzp” informuję: 
 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego kontraktu 
realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z POIiŚ pn. „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej  i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta 
Kościana”: 2.600.000,00 PLN;  

2. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp Zamawiający poniżej przekazuje zestawienie firm oraz adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z informacją o cenie, o terminie 
wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oraz 
o terminach dostaw, jakie podał Wykonawca w ofercie. 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena 
(PLN) 

Termin 
dostawy 

(dni) 

Okres 
gwarancji 
(miesiące) 

Termin 
wykonania 

Warunki 
płatności 

1 
Złote Runo Sp. z o.o.,                   
ul. Koszykowa 59/2,                      
00-660 Warszawa 

317.230,78 50 24 
Określone w 

SIWZ 
 

Określone w 
SIWZ 

 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 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 postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających 
ofertę wspólną. 
    

        Kierownik Zamawiającego 

        /-/ Dawid Borkowski 
            Prezes Zarządu 
 


