
 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
i USŁUG KOMUNALNYCH 
„EKOWOD” Spółka z o.o. 

ul. Mariańska 2 
46-100 Namysłów 

Namysłów, dnia 02.09.2020 r. 
Nr sprawy ZZP.XXI/PZP/PN/D/2020.MA 
 

Informacja z otwarcia ofert    
 
 
Szanowni Państwo 
 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) 
przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy PZP na: Dostawy kostki, krawężników, obrzeży, oporników  
i cementu (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się BZP pod nr 577907-
N-2019 dnia 25.08.2020 r.). 

 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia: 90.000,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 
00/100). 

 
Do przetargu w terminie wpłynęły 2 oferty: 

Oferta nr 1: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CZYŻOWICZ” S.C. Maciej, Paweł 
i Stanisław Czyżowicz, ul. Dworcowa 1A, 46-100 Namysłów. 
Oferta nr 2: Skład Materiałów Budowlanych „OLBUD” Jarosław Olszewski,  
ul. Kolejowa 3, 46-100 Namysłów. 
 

Wykonawcy złożyli następujące oferty: 
Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena brutto 

[zł] 
Termin realizacji 

zamówienia  
Termin 

płatności 

1. 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWE „CZYŻOWICZ” S.C. 
Maciej, Paweł i Stanisław 
Czyżowicz  
ul. Dworcowa 1A 
46-100 Namysłów 

78.395,28 Do 30.11.2020 r. Do 14 dni 

2. 

Skład Materiałów Budowlanych 
„OLBUD” Jarosław Olszewski 
ul. Kolejowa 3 
46-100 Namysłów 

78.726,15 Do 30.11.2020 r. Do 14 dni 

 
Przypominam wszystkim w/w Wykonawcom, którzy złożyli oferty o złożeniu,  

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie www.ekowod.eu niniejszej informacji z 
sesji otwarcia ofert, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 



tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu. Obowiązek ten wynika z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 
zmianami), cyt.: „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o 
której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia”. Informacja o obowiązku złożenia wspomnianego oświadczenia została 
zawarta w ogłoszeniu o zamówieniu i w pkt. 7.2 SIWZ. 

 
Niniejsza informacja z sesji otwarcia ofert została zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego – www.ekowod.eu w dniu 02.09.2020 r. 
 
 

 
Prezes Zarządu 

Artur Masiowski 

 


