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Znak postępowania: RZSW-240/1/18                                          Ryki, dnia  09.11.2018 r. 

 
Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 09.11.2018 r. o godz. 10:15, złożonych do przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Dostawa maszyn rolniczych i 

budowlanych dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rykach” 

               Część I - Ciągnik rolniczy o mocy 120-140 km z maszynami  

                                 towarzyszącymi i wspomagającymi 

               Część II - Koparka gąsiennicowa o mocy 40-45 KM 

  

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rykach, ul. Żytnia 26, 08-500 Ryki działając na podstawie art. 86 
ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. 
poz.1573 z późn. zm.) przekazuje poniższe informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu : 

I.Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot 

zamówienia: 

 

        Część 1: Ciągnik rolniczy o mocy 120-140 KM z maszynami towarzyszącymi i wspomagającymi 

 Część 2:  Koparka gąsiennicowa o mocy 40-45 KM 

 

II.Środki przeznaczone przez zamawiającego na realizację zamówienia – 762 609,00 zł  

w tym : część I – 479 709,00 zł; część II – 282 900,00 zł; 

 

III. Do dnia  09.11.2018 r. do godz. 10.00 wpłynęły oferty od nw. Wykonawców : 

1.  Bergerat  Monnoyeur  Sp z o.o,  ul. Modlińska 11,Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki 

Oferta dotyczy następujących części zamówienia: 

część 2 zamówienia - wartość oferty brutto   –   266 049,00 zł 

okres skrócenia wykonania zamówienia  – 20 dni 

 

2.Techmlek L.Mitura J.Drągowski Spółka Jawna, Pałecznica Kolonia C, 21-104 Niedźwiada 

Oferta dotyczy następujących części zamówienia: 

część 1 zamówienia - wartość oferty brutto   –   483 030,84 zł 

okres skrócenia wykonania zamówienia  – 20 dni 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p. przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego zał. 
nr 6 do SIWZ .Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 

 

Opracowała : Iwona Pomianowska - sekretarz komisji przetargowej 


