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INFORMACJA  
 
 

na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

 
1. Nazwa nadana zamówieniu:  

„Roboty budowlane polegające na utwardzeniu trenu wraz z budową przyłącza 
kanalizacji deszczowej, montaż systemu i opraw DALI oraz roboty wykończeniowe w 
budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie”. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie, ul. 
Lubelska 31, 22-234 Urszulin, gabinet Dyrektora w dniu 15.01.2021 r. o godz. 10:15. 

 

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w: 
w zakresie części 1- „Utwardzenie trenu wraz z budową przyłącza kanalizacji 
deszczowej” – 77 664,78 zł brutto. 
w zakresie części 2-„Montaż systemu i opraw DALI”- 55 997,77  zł brutto. 
w zakresie części 3- „Roboty wykończeniowe w budynku Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Urszulinie”- 41 694,00 zł brutto. 

 

4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:  
 
Część pierwsza zamówienia : 

 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena ofertowa 

brutto  

Długość okresu 
gwarancji na roboty 

budowlane oraz 
zamontowane materiały 

i urządzenia 

1 
Geo-Servis Sylwester Radomski 
22-304 Siennica Różana Siennica 
198 

 
81 864,16 

 
36 m-cy 

2  
Gminny Zakład Usług 
Komunalnych w Urszulinie, 22-
234 Urszulin, ul. Szkolna 17 

96 137,43 36 m-cy 

3 
„BRUNPOL” Andrzej Łukaszewski, 
Krupe 157, 22-302  Siennica 
Nadolna 

106 492,05 36 m-cy 
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Część druga zamówienia : 
 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena ofertowa 

brutto  

Długość okresu 
gwarancji na roboty 

budowlane oraz 
zamontowane materiały 

i urządzenia 

1 
EL. Service Marek Dudek, 20-583 
Lublin 

56 412,03 36 m-cy 

 
 

Część trzecia zamówienia : 
 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena ofertowa 

brutto  

Długość okresu 
gwarancji na roboty 

budowlane oraz 
zamontowane materiały 

i urządzenia 

1 
Geo-Servis Sylwester Radomski 
22-304 Siennica Różana Siennica 
198 

 
52 662,45 

 
36 m-cy 

3 
„BRUNPOL” Andrzej Łukaszewski, 
Krupe 157, 22-302  Siennica 
Nadolna 

48 853,14 36 m-cy 

 
 
 

− termin wykonania zamówienia:  do 60 dni od podpisania umowy 

−    okres gwarancji:    zgodnie z § 12 Projektu umowy 

− warunki płatności:    30 dnia od daty złożenia faktury. 
 
5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), 

przekaże Zamawiającemu. informację o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.  

Wraz ze złożeniem informacji, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia.  

 

Wzór informacji o grupie kapitałowej stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

 
 

 
 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Urszulinie 

              /-/ Teresa Kuczyńska 


