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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
 
 

W dniu 08.04.2019 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg 
powiatowych na terenie powiatu lubaczowskiego (Zadania 1-4)”: 
 
 
Na realizację części nr 1 zamówienia obejmującej Zadanie nr 1 „Wykonanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R Lipsko – 
Granica województwa – Brzeziny w km 1+640 – 5+700” złożono następujące oferty: 
  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

 
Cena (brutto) 

(w PLN) 

 
Termin 

wykonania 
zamówienia 

Doświadczenie 
projektanta w zakresie 
wykonania opracowań 

projektowych 
obejmujących budowę 
lub przebudowę drogi 
publicznej w okresie 

ostatnich 3 lat 

1. 

A4 Projekt  

Leszek Czebanyk  

Tymce 50b 

37-621 Basznia Dolna 

78.300,00 15.06.2019 r. 5 opracowań 

 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr 1 zamówienia wynosi:  
40.000,00 PLN. 
 
 
Na realizację części nr 2 zamówienia obejmującej Zadanie nr 2 „Wykonanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta 
Lubaczowa: Nr 1683R ul. Nowej, Nr 1684R ul. Konopnickiej i ul. Mickiewicza oraz Nr 1685  
ul. Krasińskiego” złożono następujące oferty: 
  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

 
Cena 

(brutto) 
(w PLN) 

 
Termin 

wykonania 
zamówienia 

Doświadczenie 
projektanta w zakresie 
wykonania opracowań 

projektowych 
obejmujących budowę 
lub przebudowę drogi 
publicznej w okresie 

ostatnich 3 lat 

1. 

A4 Projekt  

Leszek Czebanyk  

Tymce 50b 

37-621 Basznia Dolna 

58.350,00 31.07.2019 r. 5 opracowań 

 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr 2 zamówienia wynosi:  
95.000,00 PLN. 
 
 
 



Na realizację części nr 3 zamówienia obejmującej Zadanie nr 3 „Wykonanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów 
- Basznia” złożono następujące oferty: 
  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

 
Cena 

(brutto) 
(w PLN) 

 
Termin 

wykonania 
zamówienia 

Doświadczenie 
projektanta w zakresie 
wykonania opracowań 

projektowych 
obejmujących budowę 
lub przebudowę drogi 
publicznej w okresie 

ostatnich 3 lat 

1. 

Przedsiębiorstwo Usług 

Drogowych  

Marek Kowieszko 

Ostrów 292, 37-700 Przemyśl 

147.354,00 12.12.2019 r. 6 opracowań 

 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr 3 zamówienia wynosi:  
144.500,00 PLN. 
 
 
Na realizację części nr 4 zamówienia obejmującej Zadanie nr 4 „Wykonanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1694R Łukawiec 
– Krowica Hołodowska na odcinku od Krowicy Lasowej do Krowicy Hołodowskiej wraz z 
budową chodników” złożono następujące oferty: 
  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

 
Cena 

(brutto) 
(w PLN) 

 
Termin 

wykonania 
zamówienia 

Doświadczenie 
projektanta w zakresie 
wykonania opracowań 

projektowych 
obejmujących budowę 
lub przebudowę drogi 
publicznej w okresie 

ostatnich 3 lat 

1. 

Przedsiębiorstwo Usług 

Drogowych  

Marek Kowieszko 

Ostrów 292, 37-700 Przemyśl 

129.150,00 12.12.2019 r. 6 opracowań 

2. 

Biuro Usług Projektowych 

„Skarpa” Zdzisław 

Krzeszowski 

os. Wojska Polskiego 3/19 

37-500 Jarosław  

116.000,00 12.12.2019 r. 6 opracowań 

3. 
ZDI Sp. z o.o. 

ul. Kiepury 6, 22-400 Zamość 429.472,00 12.12.2019 r. 5 opracowań 

 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr 4 zamówienia wynosi:  
80.000,00 PLN. 
 
 
UWAGA: 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany  
do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Wzór oświadczenia w załączeniu.  


